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بغداد ـ الصباح الجديد:
علي  املركزي  البنك  اكد محافظ 
العــاق، أمس االثنــن، ان حجم 
االحتياطــي من العملة الصعبة 
60 مليار دوالر، ويغطي  يصل الى 
الكتلة  من حجــم  باملئــة   170

النقدية للعملة احمللية .
وقال العاق، ان "حجم االحتياطي 
االجنبية  العملــة  مــن  النقدي 
يقــاس دائما الى حجــم الكتلة 
احمللية  العملــة  مــن  النقديــة 
املوجودة في الســوق، اضافة الى 
ال ســيما  اخرى،  دولية  معاييــر 
ان صنــدوق النقــد الدولي طور 
مؤخرا معيــارا جديدا أضاف فيه 
قدرة الدولة على تغطية التجارة 

وتسديد الديون".
واضــاف ان "البنك املركزي ميتلك 
االجنبية  العملة  مــن  احتياطيا 
مريحــا جدا ضمــن التصنيفات 
الدولية ويعد متقدما بالنســبة 
بالكتلة  مقارنــة  االخرى،  للدول 
العملة  مــن  املطروحة  النقدية 

احمللية".
ومضى الى القول، ان "االحتياطي 
يقترب مــن 60 مليــار دوالر، في 
43 تريليون دينار، ما يعني  مقابل 
انه يغطــي 170 باملئة من حجم 
الكتلــة النقديــة، ال ســيما ان 
صندوق النقد العربي يعد العراق 
مــن الــدول التي تبالــغ بحجم 
االحتياطي من العملة االجنبية".

محافظ  كشــف  الســياق،  في 
وجود  عن  أمــس،  املركزي،  البنك 
العملة  من  األصفار  حلذف  خطة 
احمللية، مشيراً إلى أن "هذه اخلطة 
إلى خطوات مدروسة، كي  حتتاج 
ال يجري استغال ذلك في أعمال 

التزوير".
العاق في تصريح صحافي  وقال 
الفئــات  ذات  "العمــات  إن 
الصغيرة، قد تدفــع املواطن إلى 
لصعوبة  املصــارف  في  توديعها 

خزنها".
وأضــاف أن "لــدى البنك املركزي 
هيكلة  إلعادة  مستقبلية  خطة 
العملــة العراقيــة ومن ضمنها 
حذف األصفــار، لكن هذه اخلطة 
مدروســة،  خطوات  الــى  حتتاج 
ووضع مســتقر بنحو كامل كي 
ال يجري استغال ذلك في أعمال 

التزوير وغيرها".
وبشأن طرح عملة فئة 100 ألف 
دينار، لفت محافظ البنك املركزي 
إلــى أن "هذه األفــكار يتداولها 
الوقت  في  ولكنه  املركزي،  البنك 

احلاضر متريث بها".
من جانــب آخر، أكــد وكيل وزير 
جوهان،  ماهر  والتخطيط  املالية 
أمــس االثنن، العــراق يعمل مع 
البنك الدولي للتعاقد على قرض 

لتعزيز إدارته املالية.
يعمل  "العراق  إن  جوهــان،  وقال 
مع البنك الدولــي للتعاقد على 

قــرض لتنفيذ مهمة اساســية 
وهي تعزيز االدارة املالية"، مبينا ان 
"البرنامج وصل الى مراحل جيدة 

اساســي  وهو محور  بالتعاقــد 
الصاح االقتصادي".

وأضــاف ان "العــراق يعمل على 

للســيطرة  االنظمة  حوكمــة 
وايجاد  االمــوال  حركــة  علــى 
كفاءة  االكثر  الســتخدام  اليات 

او  االســتثماري  املســتوى  على 
التشغيلي".
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البنك المركزي يعتزم حذف األصفار من العملة
المحلية واالحتياطي النقدي 60 مليار دوالر

مؤسسات رقابية لتعزيز اإلدارة المالية العامة

نجل طالباني يفتح النار على الديمقراطي الكردستاني 
مسيحيو نينوى يصلون الجل2ويطالب بانهاء سيطرته على حكم اإلقليم

3اهل البصرة في احتفال مهيب
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بغدادـ  الصباح الجديد:
املائية  املوارد  دائرة  اعلن مدير 
في قضــاء الفلوجــة مناور 
عبد الدليمــي، أمس االثنن، 
نهــر  منســوب  انخفــاض 
الفرات بنسبة %50 جراء قلة 
االطاقات املائية القادمة من 

سوريا. 
وقــال الدليمي فــي تصريح 
تابعتــه الصبــاح اجلديد، إن 
في قضاء  املائية  املوارد  'دائرة 
كثب  عــن  تتابع  الفلوجــة 
املائية  االطاقــات  كميــات 
القادمــة من ســوريا والتي 
من  كبير  بشــكل  تناقصت 
500 م مكعب في الســاعة 
الى نصف هــذه الكمية ما 
يدعوا الــى مخاطبة اجلهات 

املعنية ملعاجلة هذه احلالة”.
'منسوب  ان  الدليمي  وأضاف 
بنسبة  انخفض  الفرات  نهر 
%50 ممــا ينذر بخطــر كبير 

املائية  االطاقات  توفير  على 
ان  مبينا  واملزارعن،  للسكان 
املنسوب  انخفاض  اســباب 

املائية  الواردات  يعود الى قلة 
من املنابــع واخلزانات وارتفاع 
درجات احلرارة مع وجود بعض 

التجاوزات على نهر الفرات'.
'حاجة  الى  الدليمي  واشــار 
النهر لعمليات كري مستمرة 

مع رفد اخلزانات باملياه بحيرة 
حديثة والثرثــار واحلبانية مما 
في  البحيرات  مــلء  يتطلب 
 24 الى  زمنيــة تصــل  مدة 
شهر ملعاجلة النقص احلاصل، 
الى ترشيد االستهاك  داعيا 
واعادة اعمار وتأهيل شبكات 
املياه املتضررة جراء تســريب 

كميات كبيرة من املياه.
في الشــأن ذاته، اعلنت وزارة 
االثنن،  أمس  املائيــة،  املوارد 
امللحي  اللسان  انخفاض  عن 
في البصرة، مشــيرة الى ان 
املشــكلة كبيرة في البصرة 

وحتتاج الى جهود كبيرة.
وقال وزير املوارد املائية حسن 
اجلنابي خــال زيارته حملافظة 
واقع  على  لاطاع  ميســان 
الوزارة  تنفذها  التي  املشاريع 
فــي احملافظــة، ان "بوابــات 
المرار  مفتوحــة  النواظــم 
احلصــة املائية الى محافظة 

البصــرة إذ بلغت االطاقات 
ناظم  مؤخــر  من  98م3/ثــا 
دفع  لغــرض  صالح  قلعــة 
امللحي من شــط  اللســان 
العذبة  املياه  وتوفيــر  العرب 

البناء محافظة البصرة".
"زيادة  ان  اجلنابــي  واضــاف 
الى  ادى  املائيــة  االطاقــات 
امللحي  اللســان  انخفــاض 
مكــن 13 الف الــى 8 االف 
جزء باملليون )املليموز("، الفتا 
الى ان "املشــكلة كبيرة في 
البصــرة وحتتاج الــى جهود 

كبيرة".
واملــد امللحــي هــي ظاهرة 
طبيعيــة تبــدأ في شــهر 
أيلول  الــى  ومتتــد  حزيــران 
وتتجدد في كل ســنة اال ان 
انخفاض وشح املياه وخاصة 
فــي البصــرة خــال العام 
اللسـان  زيادة  الى  ادى  احلالي 

امللحـي.

تقريـر

انخفاض مناسيب الفرات في األنبار بنسبة 50 % 

انخفاض ملحوظ في مناسيب نهر الفرات

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصــدرت الســفارة الكويتية في 
بغداد امــس االثنــن ، توجيهات 
للمواطنــن الكويتيــن الراغبن 
بزيارة املراقد الدينية في العراق في 

شهر احملرم، منها عدم السفر برا.
الكويتية  الوطن  صحيفة  ونقلت 
عن بيان للســفارة الكويتية انها 
بااللتزام  الكويتين  الزوار  "وجهت 

بالتعليمــات والقوانــن احملليــة 
وعدم ســلك الطرق غيــر املؤمنة 
من قبــل القــوات العراقية نظرا 
تواجهها  التــي  االمنية  لاوضاع 
انها  احملافظــات"، مبينة  عدد من 
الكويتين  املواطنــن  "نصحــت 
بعــدم الســفر بطريــق البر من 
العراق للكويــت وبالعكس وعدم 
التوقف باالستراحات واملطاعم اال 

عند الضرورة في حال سلك الطرق 
البرية".

وشددت على ضرورة "احلرص على 
زائــر لبطاقة تعريفية  اقتناء كل 
حتمــل رقم هاتف احلملة واســم 
الفندق وااللتزام باملعايير الصحية 
في تنــاول االطعمة واملشــروبات 
احملافظات  الــى  التوجــه  وعــدم 
االخرى، اال بعد اباغ صاحب احلملة 

واحلصول على موافقته".
الكويتيــن  وطالبــت الســفارة 
بـ"االلتزام بالوقــت احملدد لاقامة 
املمنوحة للزوار وهي شــهر واحد 
على  يترتب  جتاوزهــا  حالــة  وفي 
الزائر دفع غرامــة مالية مقدارها 
مئــة الف دينار عراقــي )83 دوالرا 

امريكيا(".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اإلنســان  حقوق  مفوضيــة  عزت 
امس االثنن، ارتفاع نســبة تعاطي 
اخملــدرات وترويجهــا وبيعهــا في 
العراق خال عامي 2017 و2018 إلى 
ثاثة أسباب، مشيرًة إلى أن العراق 
أصبح "سوقاً رائجاً" لبيع وتعاطي 
اخملدرات بعد أن كان "طريقا ملرورها 

فقط".
فاضل  املفوضيــة  عضــو  وقــال 
"الصباح  تلقت  بيــان  في  الغراوي 

اجلديد" نسخة منه، إن "املفوضية 
أشرت أن العراق أصبح سوقاً رائجاً 
لبيع وتعاطــي اخملدرات بعد أن كان 
طريقاً ملرورها فقــط" ، مضيفا أن 
"عامي 2017 و2018 شهدا ارتفاعا 
ملحوظاً في نسبة تعاطي اخملدرات 
وترويجهــا وبيعهــا وخصوصاً بن 
فئة الشــباب والبنات"، عازياً ذلك 
واألمنية  االقتصادية  إلى "األسباب 
واالجتماعية التي كانت لها تأثيرات 

مباشرة في ارتفاع تلك النسب".

وتابع، أن "املفوضية أشــرت تنوعاً 
جديداً في استخدام اخملدرات فبعد 
أن كانــت مقتصرة علــى االفيون 
واحلشــيش أصبح هنــاك العديد 
والتي  وبأسعار متفاوتة  األنواع  من 
بدأت تســتنزف الوضع االقتصادي 
بشــكل  وتؤثر  العراقية  لألســرة 
مباشر على مدخوالتهم" ، مشيرا 
إلــى أن "العديــد مــن املتعاطن 
حتت  اخملدرات  وجــود  دميومة  وبغية 
أيديهــم بــدأوا يقومــون بأعمال 

إجرامية تنافي الســلوك اجملتمعي 
ومنها االعتداء على ذويهم وكذلك 
قيامهم بسرقة األموال بغية شراء 

هذه اخملدرات".
وبن، أن "إيداع املتعاطن للمخدرات 
في السجون ومراكز االحتجاز ليس 
هو احلــل األمثل كونهــم مرضى، 
كمــا ان انعــدام وجــود مصحات 
بالتأهيــل والدمج قد  متخصصة 
تكون سبباً لتفاقم تعاطي اخملدرات 

بعد خروجه من هذه املراكز".

السفارة الكويتية في بغداد توجه الراغبينحقوق اإلنسان: العراق بات سوقًا رائجًا لبيع وتعاطي المخدرات
بزيارة المراقد الدينية بعدم القدوم برا اليها

بغداد ـ الصباح الجديد:
في  التحقيقات  دائــرة  أعلنــت 
هيئــة النزاهة، امــس االثنن، أنَّ 
الهيئة  حتقيق  ـة  مديريَـّ ماكات 
نت  فــي محافظة البصــرة متكُّ
وإحبــاط محاولة  مــن ضبــط 
تهريب )6( حاوياٍت محملٍة بأدويٍة 
ومســتلزماٍت طبيٍة في ميناء أمِّ 

قصر الشمالي.
وقالت الهيئة فــي بيان تلقت " 
الصباح اجلديد" نســخة منه، إن 
“ماكات شعبة الضبط والتحرِّي 
البصرة  حتقيــق  ـة  مديريَـّ فــي 
اســتطاعت ضبط احلاويات التي 

ة للتهريب وإخراجها  كانت معــدَّ
من امليناء بصــورٍة غير قانونية”ٍ، 
واملســتلزمات  “األدوية  أنَّ  مبيِّنة 
داخــل  اســتيرادها  متَّ  الطبيَّــة 
مبــرَّدٍة  غير  حاويــاٍت حديديــٍة 
الشــمس  ألشــعة  ومعرضــٍة 

واحلرارة العالية”.
ــدت الهيئة، “تنظيم محضر  وأكَّ
ضبٍط أصوليٍّ باملبرزات املضبوطة، 
َذت مبوجب  في العمليَّــة التي نُفِّ
ــرٍة قضائيــة، وعرضه على  ُمذكَّ
قاضي التحقيق؛ التخاذ اإلجراءات 

القانونيَّة الازمة”.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
القيادي في حتالف ســائرون  أكد 
امين الشــمري، امــس االثنن، أن 
رئاســة مجلس النواب ستسمي 
الكتلــة األكبر بــدال عن احملكمة 
االحتادية بسبب “احلرج”، فيما نفى 
التوافق على تسمية أي شخصية 

لتولي رئيس احلكومة املقبلة.
تابعته  وقال الشمري في تصريح 
الصبــاح اجلديــد إن “املفاوضات 
السياســية بن الكتــل معقدة 
ولــم تصل الى تفاهمات بشــأن 
اختيار مرشــح لرئاسة احلكومة 
املقبلة كما اشاعت بعض وسائل 

االعام”.
االســماء  “جميــع  ان  وأضــاف 

وال  أحرقت  اإلعــام  في  املتداولة 
املقبلة”،  احلكومــة  تولي  ميكنها 
مبينا أن “حتالف االصاح يســعى 
املرجعية  مطالــب  حتقيــق  الى 
شــخص  بترشــيح  الدينيــة 
مســتقل غير مجرب قــادر على 
طالبت  كمــا  املســؤولية  حتمل 
املرجعية دون حتديد االسماء وفي 
حال فشــلنا فسيتم اللجوء الى 

املعارضة”.
وتابع الشمري ان “احملكمة االحتادية 
محرجة من حتديد الكتلة االكبر”، 
مؤكدا أنه “ســيتم حتديد الكتلة 
من قبل هيئة رئاسة البرملان وفق 
لبيان  العدد  وفرز  إحصاء األسماء 

من هي الكتلة األكبر”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
االحتاد  فــي  القيادي  اســتبعد 
الوطنــي الكردســتاني بختيار 
جبار, امس الثنــن, عودة رئيس 
الدميقراطية  اجل  من  التحالف 
والعدالة برهم صالح الى االحتاد 
الوطني رغم اســتمرار احلوارات 
معه, فيما اكد أن منصب رئيس 
اجلمهوريــة اصبــح من حصة 
االحتاد الكردســتاني بعد ان متت 
لرئيس  الثاني  النائب  تســمية 
حليفه  قبل  من  النواب  مجلس 

الدميقراطي الكردستاني.

وقــال جبار فــي تصريح معلن 
بــن  السياســي  “االتفــاق  ان 
والدميقراطي  الوطنــي  االحتــاد 
تسمية  بشــأن  الكردســتاني 
بات  للبارتي  اجلمهوريــة  رئيس 
امرا واقعا بعد ان متت تســمية 
النائــب الثانــي لرئيس مجلس 
النــواب من احلــزب الدميقراطي 
“احلزب  ان  مؤكدا  الكردستاني”, 
الدميقراطي ســيدعم مرشــح 
االحتــاد الوطنــي ملنصب رئيس 

اجلمهورية”.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف نائب رئيس جلنة التربية 
فــي مجلس محافظــة بغداد 
جواد الدلفــي امس االثنن عن 
الغــاء عطلة  قرار  مابســات 
الســبت من املــدارس، مؤكداً 
أنه لم يتخذ اي قرار بذلك وامنا 

مناقشات فقط.
وقال الدلفــي إن "قرار مجلس 
محافظــة بغداد بشــأن الغاء 
 ، الســبت فهم خطأ"  عطلة 
مضيفا أن القرار "كان مطروحاً 
رئيس اجمللس في اجللســة  من 
ومت مناقشــته وطلب االعضاء 
ولم  التربية  جلنــة  الى  احالته 

يتخذ اي قرار بالتصويت".
وكان عضــو مجلس محافظة 
بغــداد محمــد الربيعي، اعلن 
امــس األول االحــد، ان مجلس 
محافظــة بغداد صــوت على 
الغــاء عطلة الســبت جلميع 

يوم  اعادة  أن  بذريعــة  املدارس، 
ان  شأنه  من  للمدارس  السبت 
يخفف االعباء عن املدارس التي 

تعاني من الدوام املزدوج.
يذكــر في هذا الصــدد ان خبر 
في  الســبت  يوم  الغاء عطلة 
املــدارس اســتقبل باســتياء 
وســخرية عوائل عــدة وطلبة 
العوائل  وان  كثيريــن، ســيما 
والطلبة وحســب منشــورات 
التواصــل  صفحــات  علــى 
انهــم  ذكــروا  االجتماعــي 
يســتثمرون عطلة السب في 
تلقي التدريس اخلصوصي الذي 
وجدوا فيه بديــا عن التدريس 
العام في املــدارس والذي تردى 
في اآلونــة األخيــرة الى درجة 
كبيرة، وأعطى معارضو اإللغاء 
دليــا يتمثــل بتــردي النتائج 
النهائية للسنوات األخيرة وفي 

مختلف مراحل الدراسة.

الغاء عطلة السبت في المدارس 
ليس دقيقا وسبب استياء عوائل 

عدة وطلبة كثيرين

محافظ البنك املركزي علي العالق

بغداد - وعد الشمري:
االنبار،  االدارة احملليــة في  أكدت 
لفتح  ســعيها  االثنــن،  أمس 
العاصمة  املعابــر مع  املزيد من 
بغداد، مشــيرة إلى أن احملافظة 
ملحوظا  امنياً  استقراراً  تعيش 

مــع انخفــاض خطــر االرهاب 
مقارنة  مســتوياته  ادنــى  إلى 
املاضيــة، لكنهــا  بالســنوات 
في  العمليات  باستمرار  طالبت 
الصحراء الغربيــة باجتاه احلدود 
مــع ســوريا واالردن واململكــة 

العربية السعودية لتعقب خايا 
تنظيم داعش، ومنع عناصره من 

اعادة نشاطهم مجدداً.
وقــال نائب احملافــظ مصطفى 
إلــى  العرســان فــي حديــث 
"الصبــاح اجلديــد"، ان "االدارة 

احملليــة تتواصل باســتمرار مع 
احلكومــة االحتاديــة مــن أجل 
االمني  السياج  موضوع  معاجلة 

بن العاصمة واالنبار".
"ســعياً  ان  العرســان  وأضاف 
مجلــس  رئيــس  ســيبذله 

املنتخــب جديداً محمد  النواب 
احللبوسي بوصفه من محافظة 
االنبــار مــع القــادة االمنيــن 
واملسؤولن احمللين من أجل فتح 
العاصمة  املعابــر مع  املزيد من 

لتسهيل عبور املواطنن".

ويعرب عن اســفه كــون "احلد 
الــذي وضــع بهدف  الفاصــل 
حماية العاصمة، قد قطع مدناً 
مترابطــة، بعضهــا يقع داخل 

حدود احملافظة الواحدة".
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األنبار تتحرك لفتح معابر جديدة مع بغداد بعد االستقرار األمني
تراجع االرهاب ألدنى مستوياته.. ومطالبات بعمليات لتعقب داعش في عمق الصحراء

إحباط محاولة تهريب 6 حاويات 
محملة بأدوية ومستلزمات طبية 

بميناء أم قصر الشمالي

سائرون: رئاسة البرلمان ستحدد 
الكتلة األكبر بدل المحكمة االتحادية

االتحاد الوطني الكردستاني 
يستبعد عودة برهم صالح لصفوفه
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الصبــاح   - الســليمانية 
الجديد - عباس كاريزي:

مع اقتراب املوعد النهائي الجراء 
املقرر  كردستان  برملان  انتخابات 
ايلول  من شــهر  الثالثــن  في 
ســبتمبر احلالي، تشتد حمالت 
باتت  التي  االنتخابيــة  الدعاية 
تأخــذ شــيئا فشــيئا طابعا 
اكثر حدة وحتديــدا بن االحزاب 

الرئيسة الثالثة في االقليم.
االحتاد  قائمة  رئيس  فبينما وعد 
الوطنــي الكردســتاني قبــاد 
طالبانــي بالغاء نظــام االدخار 
االجباري فــي مرتبات املوظفن، 
وقــال احلــزب الدميقراطي بانه 
سيبني كردستان قوية، وجهت 
انتقادات شديدة  التغيير  حركة 
الرئيســن  الى احلزبن  اللهجة 

في االقليم.
وقال قباد طالباني رئيس القائمة 
لالحتاد الوطني الكردستاني في 
مهرجــان لقائمته مبدينة كوية 
نهج  بالسير على  االثنن،  امس 
الرئيس مام جــالل نحو حتقيق 
كردستان،  شــعب  امال  جميع 
مؤكدا ان القــوة الوحيدة التي 
في  التــوازن  ايجاد  تســتطيع 
الوطني  االحتاد  هي،  كردســتان 

الكردستاني.
النفــط اصبح محل  ان  مبينا: 
شــعب  وغضــب  امتعــاض 
كردســتان، الفتا الــى ان االحتاد 
الوطني الكردســتاني سيعمل 
اقتصاد متنوع  ايجــاد  من اجل 
يعتمد علــى الزراعة والصناعة 
والسياحة بايجاد 10 االف فرصة 
عمل للمواطنن، وحل مشكلة 
االحتادية  احلكومــة  مع  النفط 
للتفرغ ملعاجلة جميع مشكالت 

املواطنن.
واضــاف طالبانــي في ســياق 
التصويــت  ان عــدم  حديثــه، 
سيصب  االنتخابات  اومقاطعة 
الدميقراطي  احلــزب  خانــة  في 
عــّده  الــذي  الكردســتاني 
اخلصم الوحيــد حلزبه في هذه 

االنتخابات.
واكد طالباني بانه على جماهير 
ان  تســمح  ال  ان  كردســتان 
يتفرد حــزب بعينه بادارة احلكم 

فــي االقليم، لذا فــان عليهم 
التصويــت لالحتاد الوطني الذي 
من شــأن فوزه ان يعــدل ميزان 

القوى اخملتل في االقليم.
جانبــه طالب مســؤول  مــن 
مركــز تنظيمــات كويــة في 
الكردســتاني  الوطني  االحتــاد 
كلمة  في  برهان سعيد صوفي 
اجلماهير الــى التصويت لالحتاد 
الوطنــي، كي مينعوا بذلك تفرد 
الذي  باحلكم  الدميقراطي  احلزب 
فتــرة محتال  يســتضيف كل 
وذلك  االقليــم،  اراضــي  داخل 

حسب قوله.
حركة التغيير من جانبها، قالت 
ان احلــزب الدميقراطــي واالحتاد 
االقليم  ادارة  في  الوطني فشال 
خــالل االعــوام ال 27 املاضية، 
وعليهم التخلي عن الســلطة 
احزاب  امــام  الفرصة  واتاحــة 
اخــرى لتقوم مبعاجلــة االزمات 
التي خلفتها سياســة احلزبن 

على شعب كردستان.    
احلــزب  انتقــد  جهتــه  مــن 
االحتاد  منافســيه  الدميقراطي 
وحركة التغيير، مشــيرا الى ان 
االنتقــادات التــي وجهت اليه 
وراء  وانه ال يقف  غير صحيحة، 

االزمات التي يعيشها االقليم.
واضــاف رئيس قائمتــه هيمن 
هورامــي« انا اســتغرب التهم 
الينــا حركة  التــي توجههــا 
التغييــر واالحتــاد الوطني وهو 
شــريك في حكومــة االقليم، 
وراء املشــكالت  باننا الســبب 
وان التصويــت لنــا ســيعمق 

املشكالت في االقليم.
وتابــع ســاخرا اذا كان االحتــاد 
الوطنــي عاجــزا عــن معاجلة 
مشــكالته الداخلية فكيف به 

ان يعالج مشكالت االخرين. 
العليــا  املفوضيــة  وكانــت 
لالنتخابــات  املســتقلة 
قد  كردستان  في  واالســتفتاء 

على  مالية  عقوبــات  فرضــت 
واملرشــحن  الكيانات  من  عدد 
املشــاركن في انتخابات الدورة 
كردســتان،  لبرملان  اخلامســة 
بقوانن  إلتزامهم  لعدم  نتيجة 

وتعليمات املفوضية. 
ويقــول مديــر إعــالم وعالقات 
املفوضيــة إنهم تلقــوا تقارير 
ارتكبتها  أخــرى  مخالفات  عن 
الكيانــات واملرشــحون، وقــد 
رفعــت إلى مجلــس املفوضن 

لدراستها.
وأعلــن مديــر إعــالم وعالقات 
املســتقلة  العليا  املفوضيــة 
في  واالســتفتاء  لالنتخابــات 
إقليم كردستان، شورش حسن، 
ملوقع روداو بأن املفوضية عاقبت 
اثنن  ومرشحن  كيانات  سبعة 
حتــى اآلن وغرمتهم مبلغ 21.5 

مليون دينار.
وأعلن حســن »مت تغــرمي حراك 
اجليل اجلديد بعشرة مالين دينار، 

اخملالفات  أكبر عدد من  الرتكابه 
خــالل حملته فــي االنتخابية. 
فيما غــرم احلــزب الدميقراطي 
مرشحيه  وأحد  الكردســتاني 
أربعة ماليــن دينار، وغرم االحتاد 
بثالثة  الكردســتاني  الوطنــي 
ماليــن، ومت تغرمي كل من حتالف 
نحو اإلصــالح، حــزب التنمية 
اإلصــالح  حــزب  التركمانــي، 
الشــعبي  اجمللس  التركمانــي، 
اآلشوري  الســرياني  الكلداني 
مبليون دينار لــكل منهم، وغرم 
رئيــس كيــان األرمــن، يروانت 

نيسان، خمسمئة ألف دينار«.
وكان مع بداية احلملة االنتخابية 
النتخابات برملان كردستان، هناك 
23 مرشحاً مسيحياً مستعدين 
خمســة  على  التنافس  خلوض 
مقاعد مخصصة للمسيحين 
في البرملان، لكن عند بدء احلملة 
االنتخابيــة، نتيجــة لتدخــل 
فــي  الكردســتانية  األحــزاب 

مقاعــد الكوتا، أعلن حزب أبناء 
لالنتخابات،  مقاطعته  النهرين 
وبهذا بقــي التنافس منحصراً 
على 18 مرشــحاً، أغلبهم في 

محافظة دهوك.
الدميقراطــي  احلــزب  كان 
الوطني  واالحتــاد  الكردســتاني 
الكردستاني، يُتهمان في السابق 
بترشــيح أنصارهمــا والعمــل 
على فوزهــم مبقاعد الكوتا، وفي 
هــذه االنتخابات انضمت إليهما 
التي أعدت قائمة  التغيير  حركة 

مبرشحن مسيحين.
املســيحيون خلوض  املرشــحون 
لبرملان  اخلامسة  الدورة  انتخابات 
كردستان هم: خمسة مرشحن 
عن قائمــة الرافديــن، ثالثة عن 
املسيحية،  الدميقراطية  القائمة 
الشــعبي  اجمللس  عن  خمســة 
الكلداني الســرياني اآلشــوري، 
االحتاد  حتالــف  عــن  وخمســة 

القومي.

شؤون عراقية

نجل طالباني يفتح النار على الديمقراطي الكردستاني 
ويطالب بانهاء سيطرته على حكم اإلقليم

النزاع يبلغ اشده بين االحزاب الرئيسة الثالثة

2 -نيات مغشوشة 
ال أعتقــد، مثلمــا يعتقد البعــض، ان األمر )بعد 
انتخاب رئاســة البرملان( اســتقر لصالح مشروع 
احملاصصة البغيض، وان االمور ســتمضي على هذا 

املسار. 
نعم انهم زّيتوا رأس اخلازوق ببعض الكالم والوعود، 
واستفادوا من تشرذم الرأي العام ومن ترّزق وُفسق 
طائفــة من النــواب ومن فوضــى االرادات، واجواء 
االنشقاق، لكن املعركة القادمة، كما أرى، ستكون 
اكثر شراســة، ولن يجدوا طريقا مبلطاً الى فرض 
نظام الرذيلة والفساد والطائفية على عراق ما بعد 
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*انا ال أُراهن، وال أُخّدر.. بل أرى، وأحرض. 

************
الى ذلك، فــان اللحظة التي تتمركز فيها االحداث 
واخليارات واالرادات، اآلن، حتمل على عدم االطمئنان 
للنيات من زوايا كثيرة، لعل ابرزها ان رؤوس الفساد 
والطائفيــة واحملاصصــة )مــن كل املكونات( لم 
تستســلم، وانها تقاوم بشراســة، قد تصل الى 
تفجيــر االوضاع، وينقل عارفــون بخفايا اللقاءات، 
ان املعســكرين اخلارجين الضاغطن لتشــكيل 
حكومة جديــدة اعطيا ألصحابهمــا )املطلوبون 
للحســاب( تعهدات بحمايتهم ودعهمهم وتأمن 
مصاحلهــم، كما يؤكدون باالســتناد الى  نصوص 
مراسالت انه لن يُنظر في مخالفات وذنوب وجرائم 
معروفة من قبل »احملاكــم اخملتصة واالدعاء العام« 
وتقول تلك املراســالت ان »نتائــج« جلان التحقيق 
في مســؤوليات املوصل ومصائر مليارات امليزانيات 
واملذابح اجلماعية وحماية املافيات وملفات التهريب 
والترزق على ابــواب العواصم لن تكون على طاولة 

احلكومة اجلديدة، على اية حال.
اكرر القول، ان اللحظة مريبة في نقاط متاس كثيرة، 
من بينها انهيار »البيوت« السياســية للكيانات، 
فلم يعد  التمثيل يقتصر على رأس واحد، أو اثنن، 
لكل كيان، حيث تعددت الرؤوس، وتناطحت، وكلها 
حــارة وملتهبة، وتشــهد اآلن تعاضضا في نقاط 
متاس املصالح والنفوذ ســيتفاقم الى حرب داخل 
كل كيان مع تطور االحــداث وكلما جرى االقتراب 
من امللفــات احملرجة، وتوزيع املناصب والســلطات، 
وسيكون اعالن احلكومة، اية حكومة، مبثابة اعالن 
حرب، ســواء كانــت هذه احلكومة من معســكر 
احملاصصة، فان الشــعب واملعارضة ستسد عليها 
الطريــق باطارات الســيارات املشــتعلة، او كانت 
»تكنوقراط ومستقلن برعاية الفائزين« فستتحد 
الوحوش ملنعهــا من ترجمة الوعــود الى اجراءات 
وعمل. اما احلديث عن »حل تسوية« برعاية الالعبن 
اخلارجين فال يعدو غير محاولة لتأجيل االنفجار، او 

مسعى لتقسيطه.
قد يســأل القاري، إذن مال احلل؟ او : أي خيار نتبنى؟ 
واجلــواب هو اننــي من احملللــن الذين ينــأون عن 
التمنيــات، او الفرضيات النيئــة، او املراهنة على 
الصــدف، التي ال اســهل منها في تســمية احلل 
املنشود، لكن .. انا مثل كثيرين الوذ بحكمة ابدية 
الصواب وتتمثل في ان ال فرصة لشــريحة واحدة 
او عقيــدة واحــدة او آراء منفردة في ان تكســب 
املعركــة، وان  »ارادة وطنية متعددة حتتشــد فيها 
والفساد  للمحاصصة  املناهضة  واالرادات  اخليارات 
والطائفية« ميكن ان حتقــق التغيير وتدير معركة 
وحكيمة  طويلة  واقتصادية  واجتماعية  سياسية 
وناجحة.. هذه مراهنتي، واخشى ان اكون قد متنيت. 

لسان حال العراق
»ال أملــك انتصارات مدهشــة، لكني اســتطيع 

إدهاشك بهزائم خرجُت منها حيا«. 
أدهم شرقاوي- شاعر فلسطيني

ما حدث.. وما سيحدث 

تقـرير

فريد اسسرد

اوصلت حركة االحتجاج في البصرة 
رســالتها الى بغداد وهــزت العراق 
كله. ومن احلق التنبيه الى ان احلركة 
بالغت في اســتعمال العنف، لكن 
الظرف يشي انه يصعب بقاء احلركة 
كمجــرد حركــة احتجــاج عنيفة 
املســتوى  من  ومتذمرة  ســاخطة 
املتدنــي للخدمات العامة. والتصور 
املفتــرض هو انه ســتكون الحداث 
ونتائــج عميقة  تداعيات  البصــرة 

ميكن ان متهد لتغييرات مرتقبة.
والثابت هــو ان اول وأكثر التداعيات 
تأثيــرا هو احراج العبادي وكشــف 
مساويء حكومته. يشير الواقع الى 
ان العبــادي هو املســؤول االول عما 
آل اليه وضع البصرة من ســوء، ما 
أســفر عن اندالع تظاهرات عنيفة. 
ان فشل العبادي في توفير اخلدمات 
العامة هو الدافع الى ان يســتولي 
اليأس والهياج على جماهير البصرة 
ويحضها على الثورة. فبعد استعادة 
املوصل وهزمية داعــش، قام العبادي 
بتسويق نفســه كقائد منتصر في 
احلرب ومألته الثقة العارمة بامكانية 
حتقيق اجنــازات اخرى، وبدت خطواته 
واثقــة لضمان واليــة ثانية اعتمادا 

على شــرعية االنتصار فــي احلرب. 
لكن االنتصار في احلرب على اهميته، 
ليس كافيا للتحول الى بطل قومي، 
ولــو انه دعم انتصــاره بانتصار اخر 
في ميدان اخلدمــات العامة لتحول 
الى بطل قومــي على صعيد  فعال 
احلــرب واخلدمات. وفــي الواقع فقد 
اخلدمات  ميدان  الفشــل في  سفه 
انتصاراته العســكرية. وهو ما حث 
تظاهرات  اســتغالل  على  خصومه 
البصرة كدليل على فشله. اقتنص 
هادي العامري الفرصة ودعا العبادي 
الى االستقالة. وتبعه قيس اخلزعلي 
امن عام عصائب اهل احلق زاعما ان 
عالقته مع العبادي اســوأ ما تكون 
وانها قد وصلت الى طريق مســدود. 
هو ايضا دعاه الى تقدمي اســتقالته. 
اسوأ ما في االمر بالنسبة للعبادي 
ان تصدر الدعوة نفسها من حليفه 
عامدا  انضم  الــذي  الصدر  مقتدى 
املطالبن  مــن  الى صــف طويــل 
باســتقالته. وبالنسبة لرئيس وزراء 
حكومة تصريف اعمــال، ال تعطي 
الدعوة الى االســتقالة اي معنى اال 
اذا فهم منها عدم الترشــح لدورة 

اخرى.
ان  االرض  علــى  التطــورات  تفصح 
حظوظ العبادي فــي والية ثانية قد 
تضاءلــت كثيــرا وباتت فــي مهب 

الريح، لدرجــة ان داعميه االميركان 
لم يعــودوا يلحون على ضرورة توليه 
املنصب مرة اخرى. ومع تراجع حظوظ 
العبادي في والية ثانية، تراجعت معه 
حظــوظ كل قادة حــزب الدعوة في 

الوصول الى منصب رئاســة الوزراء. 
يعــد هذا في حد ذاتــه تطورا مهما 
ميكن ان يدفع العراق الى قدر اكبر من 
مرحلة ضمور  الى  وينقله  االستقرار 
سلطة حزب الدعوة، املتحكم بدفة 

العراق منذ سقوط النظام السابق.
مــن جهة اخــرى، ميكــن ان تعطي 
تظاهرات البصرة دفعة قوية ملشروع 
حتويل البصرة الى اقليم، ال سيما وان 
مواطني البصرة باتوا اكثر استعدادا 

اقليم  للتعامل مع مشروع تشكيل 
نحو  البصرة  واذا خطــت  البصــرة. 
اقلمة  بــاب  فأن  االقليم،  تشــكيل 
احملافظــات االخــرى ســيفتح على 
مصراعيه. ولن يدهشــنا ان نرى عدة 
محافظات شــيعية، وكذلك سنية، 
خالل الســنوات االربــع املقبلة وقد 

حتولت الى اقاليم.
جلــي ان حركة االحتجــاج القائمة 
البصرة ســتكون عامــال مؤثرا  في 
اســتعادة  على  البصرة  حــث  على 
ثالث مدينة في  الريادي كأكبر  دورها 
العــراق وكمنتجــة للنفط وكذلك 
بوصفهــا العاصمــة االقتصاديــة 
للعراق. تستطيع النخبة السياسية 
واملثقفــة فــي البصــرة ان تضمن 
للبصــرة موقعا سياســيا اكبر في 

السياسة العراقية.
مــن املؤكــد ان بصــرة مــا بعــد 
االحتجاجــات لن تعــود كما كانت 
وينتظر منها ان تتصرف كالعب اكثر 
فعالية وديناميكية. يليق بالبصرة ان 
تتحول الى قطب فعــال في العراق، 
وانها اكثــر علمانية من  ال ســيما 
واكثرها  االخرى  العراقيــة  املدن  كل 
اندماجا مع البيئــات اخلليجية، كما 
انها الوحيــدة بن كل املدن العراقية 
التي ترتكز على ثقافة قارية- بحرية 

مشتركة.

الدوام  البصــرة علــى  لقد كانــت 
مختلفــة عن بقية العــراق. ففيها 
ظهرت املدارس الفلسفية للمعتزلة 
واخــوان الصفــا التي قدمــت رؤى 
عقالنية للنصوص املقدســة. وكان 
للبصــرة حتى فــي مجــال النحو 
مدرستها اخلاصة وهي املدرسة التي 
كانت على الدوام منافســة ملدرسة 

الكوفة في النحو.
احتفظت  العثمانــي  العهــد  وفي 
تكن  ولم  بخصوصيتهــا  البصــرة 
انهــا كانت  لبغــداد، حتى  تابعــة 
لهــا جتارتهــا اخلاصــة فــي القرن 
الثامن عشــر مع كل مــن بريطانيا 
البصرة قام  وفرنســا وهولندة. ومن 
من  اخلليج،  غــرب  بأدارة  العثمانيون 
قيام  وعند  االحســاء.  الكويت حتى 
الدولة العراقية في بداية عشرينيات 
القرن املاضي، قدمت البصرة مرشحا 
النقيب  للعرش العراقي هــو طالب 
لكن البريطانين رفضوه النهم كانوا 
خانعا،  مطيعا  ضعيفا  ملكا  يريدون 
فابعدوا مرشــح البصرة عن العراق 
ولم يسمحوا له بالعودة الى العراق 

اال في عام 1925.
ان هــذه اخللفية جتعل مــن البصرة 
دور اكبــر في  قــادرة علــى لعــب 
املســتقبل القريب. ومــن املؤكد ان 

البصرة مؤهلة لذلك الدور.

البصرة من التظاهرات العارمة الى فتح ابواب التغيير
 وجهة نظر كردية

اجتماع احلزب الدميقراطي الكردستاني

وعد رئيس قائمة 
االتحاد الوطني 
الكردستاني قباد 
طالباني بالغاء نظام 
االدخار االجباري في 
مرتبات الموظفين، 
وقال الحزب 
الديمقراطي بانه 
سيبني كردستان 
قوية، وجهت حركة 
التغيير انتقادات شديدة 
اللهجة الى الحزبين 
الرئيسين في االقليم
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التظاهرات في البصرة

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التربيــة، االثنــن، عن 
استحداث خمســة عناوين منهجية 
ألربع مراحل دراســية مختلفة بهدف 
البالد،  في  التعليمية  العملية  تطوير 
فيما أكدت التنســيق مــع منظمة 
التأهيل  مشروع  لتنفيذ  اليونيسيف 
باملناطق  النازحن  النفســي للطلبة 

احملررة.
وقــال مدير عــام املناهج الدراســية 
تصريح  فــي  العالق  بالــوزارة مجيد 

له إن “املديرية اســتحدثت خمســة 
عناوين منهجية تخــص اربع مراحل 
دراســية، هــي: الســادس االبتدائي، 
والثاني والثالث املتوســط، والسادس 
“االســتحداث  ان  موضحا  االعدادي”، 
اخلاصــة  العناويــن  تغييــر  شــمل 
باللغــة االنكليزية ملرحلة الســادس 
االبتدائي، عالوة على استحداث عنوان 
االجتماعيات للثاني املتوسط، وكذلك 
واللغة  الرياضيــات  عنــوان  تغييــر 
الى  اضافة  املتوسط،  للثالث  العربية 

تغيير كتاب االقتصاد ملرحلة السادس 
االعدادي الفرع االدبي”.

وأضاف العالق، أن “تغيير هذه العناوين 
يأتي  املذكــورة،  الدراســية  للمراحل 
مــن اجــل تطويــر قــدرات الطلبة 
وحتديــث معلوماتهــم مــن خــالل 
تدريســهم منهاج حديث يتناســب 
مــع تطلعاتهم العلمية وبحســب 
مســتواهم العلمي”، منبها لـ”وجود 
دمــج لعنوانــن اثنــن داخــل املادة 
املراحل  لبعــض  الواحدة  الدراســية 

اختزالهما في  اجــل  الدراســية من 
عنوان واحد، بهدف اختصار املعلومات 
على الطالب وتخفيف املنهج نفسه 
مبا يســهم في عدم تشــتت فكره، 
خاصــة ان املواد التــي دمجت تتميز 
واوضح  والتواصل”.  املوضــوع  بوحدة 
أن “اإلجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة 
العتماد كتب دراسية جديدة”، مؤكدا 
“ارسال العناوين املنهجية الى مخازن 
مديريات التربية ببغداد واحملافظات من 
اجل توزيعها بن الطلبة والتالميذ في 

املدارس االبتدائية والثانوية”.
مــن جانب اخــر، افصــح العالق عن 
“تنســيق مديريتــه مــع منظمــة 
التأهيل  مشروع  لتنفيذ  )اليونسيف( 
النفســي الهادف الى دعــم الطلبة 
النازحن فــي املناطق احملررة، مع توفير 
التعليمية لهــم من خالل  الفــرص 
االلكترونية  الكتــب  اعداد مشــروع 
االلكترونية  الوسائط  من  ومجموعة 
احملوسبة التي انتجتها املديرية العامة 

للمناهج”.

وأكــد العــالق، انــه “ســيتم قريبا 
للتنفيذ  دراســة  اعداد  بعد  تنفيذها 
والرصــد واملتابعــة وامكانيــة زيادة 
اعداد الطلبة املستهدفن باملشروع”، 
الفتا الى ان مديريتــه “تعمل جاهدة 
من اجل زيادة نســبة التحاق الطلبة 
املتســربن من الدراســة خاصة في 
املناطق احملــررة، من خــالل االجتماع 
مع منظمة )اليونســيف( ملناقشــة 
وضع مناهج خاصة بشــريحة الصم 

والبكم واملكفوفن”.

التربية تستحدث 5 عناوين منهجية وتنسق مع اليونيسيف لتنفيذ “التأهيل النفسي”



بغداد - الصباح الجديد:
اعلن مستشــفى ابن النفيــس التعليمي، 
امــس االثنني، عن جنــاح عملية نــادرة على 
مستوى العراق والعالم لشاب من محافظة 
النجــف يعاني من انســداد شــبه تام في  

القصبة الهوائية.
وقال مدير املستشــفى علي محي الشمري 
في بيان تلقت الصباح اجلديد نسخة منه، إن 
“فريقا طبيا برئاسة اجلراح عقيل سلمان يسر 
املتخصص بجراحة الصدر واالوعية الدموية, 
استقبل هذه احلالة, حيث كان الشاب يعاني 
من فقدان شــبه تام للوعي وصعوبة كبيرة 
في التنفس, ومت اجراء الفحوصات الالزمة له 

وادخل صالة العمليات”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتهمــت امانة بغــداد, امس االثنني, وســائل 
إعــالم بافتعال ازمة اســمها جســر محمد 
القاســم دون االطالع على االعمال التي تقوم 
بها الشركتني املتخصصتني باعمال الصيانة, 
مؤكدة أن االنتهاء من اعمال الصيانة ســيتم 

اقل من شهر واحد .
وقال مدير العالقات واالعــالم باالمانة حكيم 
عبدالزهرة في تصريح رسمي إن “من املؤسف 
افتعال ازمة اســمها مجسر محمد القاسم 
من قبــل بعض وســائل االعــالم دون التأكد 
من اعمــال الصيانة امليدانيــة التي تقوم بها 
شركتان متخصصتان منذ فترة”, مطالبا تلك 
الوسائل بـ”االطالع ميدانيا على كامل االعمال 

املنجزة واملستمرة”.
واضــاف عبــد الزهــرة، ان “اعمــال الصيانة 
االساسية والتي اليشعر بها املواطن تتلخص 
في تثبيت االعمدة التي ادت الى وجود فواصل 
في اعلى الطريــق والبالغة 28 عمودا وقد اجنز 
حلــد االن 21 عمودا منها, اضافــة الى تثبيت 
الوســائد الســاندة والتي يبلغ عددها 3900 
وسادة حيث مت تصنيعها في املانيا ووصل منها 
حلد االن 1200 وسنستلم بقية الوسائد خالل 

االيام املقبلة”.
واوضــح ان “امانة بغــداد لم تغلــق الطريق 
متاما بل وضعت حتويلة مبســافة 500 م وهذه 
التحويلة رمبا ازعجت ســائقي العجالت وهذا 
اجراء وقتي حلــني اكمال اجلزء اخلاص بالصيانة 

وستلغى خالل ايام بعد اجناز االعمال”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الصناعي  والتطويــر  البحث  جهزت هيئــة 
احــدى تشــكيالت وزارة الصناعــة واملعادن  
وزارة الزراعــة /دائرة البيطرة بـــ)3000( عدة 
السريع عن  للكشف  تشخيصية تستعمل 

. H5 N1 مرض انفلونزا الطيور نوع
وقال  مدير عــام الهيئة املهندس عبد الغني 
ال جعفــر ان هذه العدة جــرى حتضيرها من 
قبل باحثي مركز الرازي للبحوث وانتاج العدد 
التابع   GMP التشــخيصية وحدة مختبرات 
للهيئة وقد مت تقييمها من قبل وزارة الزراعة 
، موضحا ان نتائج هــذا الفحص بينت جناح 
اســتعمالها حقليا وصالحيتها لالستعمال 
اخملتبــري فــي حقــول الدواجــن وبنســبة 

حساسية عالية ,
واضــاف املدير العــام ان هــذه العدة تهدف 
واســتعمالها حقليا  املرض  اكتشــاف  الى 
وسرعة الكشف عن حقول الدواجن املصابة 
بهذا املرض االمر الذي يســهل اجراءات عزل 
وتعقيم احلقول املصابة والسيطرة عليه بعد 
اتخاذ االجراءات املطلوبة للوقاية بالســرعة 
املمكنة قبل انتشــار املــرض الوبائي برز في 
السنوات املاضية ببعض بلدان العالم ومنها 
العراق وتسبب بخسائر مادية كبيرة ، اضافة 
الــى خطورتها من ناحية انتقــال املرض الى 

االنسان . 
وذكر ال جعفر ان الهيئة اخذت على عاتقها 
مســؤولية حتضير عدد تشــخيصية ملرض 
انفلونزا الطيور الــذي اخذ باالزدياد في االونة 

االخيرة لتفادي حاالت اصابة الطيور باملرض.

نجاح عملية نادرة على 
مستوى العراق والعالم

امانة بغداد: سننتهي من 
صيانة جسر محمد القاسم 

خالل شهر واحد

الصناعة تجهز الزراعة 
باجهزة الكشف السريع 

لمرض انفلونزا الطيور

البنك املركزي يعتزم حذف 
األصفار من العملة

احمللية واالحتياطي النقدي 
60 مليار دوالر

واشــار الى ان "هنــاك منوذج 
جتريبي يتعلــق بخمس وزارات 
اضافة الــى احملافظات ووزارتي 

املالية والتخطيط".
وأوضــح ان "االحتــاد االوروبي 
شــريك اساســي في جميع 
ان  وجد  عندمــا  لذلك  املهام 
املشــروع يصب في توجهاته 
شــريك  كان  احلوكمة  لدعم 
في  الرقابة  لتعزيز  اساســيا 
املؤسســات"، مشــددا على 
ضــرورة "املضــي باملشــروع 
ســريعا النه مهــم جدا في 
تغيير مفاصــل احلياة باالدارة 

املالية في العراق".
يذكر ان بعثــة االحتاد االوروبي 
وممثل البنك الدولي في العراق 
اتفاقية  العــراق  مــع  وقعوا 
)15,6 مليون  التمويل حلزمــة 
لـ"تقوية  اخملصصــة  يــورو(، 
رقابة ومحاسبة  مؤسســات 
فــي  العامــة  املاليــة  ادارة 

العراق".

األنبار تتحرك لفتح معابر 
جديدة مع بغداد بعد 

االستقرار األمني
وأشار العرسان إلى ان "الوضع 
عام  بشكل  االنبار  في  االمني 
كون  ايجابيــاً؛  طابعــاً  يأخذ 

امنياً  استقراراً  تعيش  مدنها 
ملحوظاً".

إلى  احمللــي  املســؤول  ونــّوه 
أن "الهجــوم االخيــر الــذي 
استهدف قضاء الفلوجة كان 
بواســطة قنبلة صوتية ولم 

يخلف خسائر بشرية".
الفلوجة  وعّد ما حصل فــي 
بأنــه "خلل امنــي، وال يرتقي 
ملســتوى الهجوم الذي كانت 
تتعرض لــه مدن احملافظة في 

السنوات املاضية".
"قضــاء  أن  علــى  وشــدد 
الفلوجة ومنذ حتريره قبل نحو 
امنياً  خرقاً  يشهد  لم  عامني، 
ويعود الفضل في ذلك للقوات 
مع  املستمر  وتعاونها  االمنية 

املواطنني".
أن  العرســان  واســتطرد  
"االحداث االمنية البســيطة 
تعاني منها جميع مدن العراق 
وحتصل بــني آونة واخرى، وهذا 
االمر ال يقتصــر على اقضية 

االنبار".
مستمرة  "متابعة  عن  وحتدث 
للمطلوبني واملشتبه بهم بناًء 
املعلومات االستخبارية،،  على 
حيث مت القبــض على العديد 
قضائيــاً  واعترفــوا  منهــم 
داعش  تنظيم  إلى  بانتمائهم 

االرهابي".
إن  بالقول  العرســان  وخلص 
"القادة االمنيني كان لهم دور 
كبيــر في اســتباب االوضاع؛ 

شــاركوا  منهم  الكثير  كون 
احملافظة  حتريــر  معــارك  في 
ســواء ضمن القوات االحتادية 

أو احمللية".
من جانبه، ذكر عضو مجلس 
احملافظة اركان خلف الطرموز 
أن "الوضــع االمني في االنبار 
كبيــراً،  اســتقراراً  يشــهد 
نشــاط  وجود  عن  واحلديــث 

ارهابي عار عن الصحة".
واضاف الطرمــوز في تصريح 
إلــى "الصبــاح اجلديــد"، أن 
"خاليا تنظيم داعش متواجدة 
في عمق الصحراء في املناطق 
بني احلدود الســورية واالردنية 
والســعودية باجتــاه منطقة 

الكيلو 35".
أن "هــذه الصحــراء  وأكــد 
وفيهــا  االطــراف  متراميــة 
تضاريــس معّقــدة، ووديــان 
تسّهل على التنظيم االرهابي 
ايجــاد معســكرات، واماكن 

اختباء".
ولفت الطرموز إلى أن "القوات 
املشتركة تشّن بني مدة ومدة 
اخــرى عمليــات اســتباقية 
ومتشيط لتلك االراضي، وتقوم 
بالتصــدي للعناصر االرهابية 

املتواجدة فيها".
ودعا عضــو مجلس احملافظة 
إلــى  االحتاديــة  "احلكومــة 
اتخاذ قــرار بتوجيه القطعات 
العســكرية بشــّن عمليــة 
الصحراء  في  النطاق  واسعة 

بغية تأمينها، وذلك مبساعدة 
سالح اجلو".

"القــوات  أن  الطرمــوز  وزاد 
على  حاليــاً  تعمل  االمنيــة 
املواطنني  وحيــاة  املدن  تأمني 
وابعــاد اخطار التنظيم عنها 
اجلهد  تفعيــل  خــالل  مــن 

االستخباري".
ويأمــل بأن "تعمــل احلكومة 
االحتاديــة على انهــاء معاناة 
الدخــول احملافظــة من خالل 
فتــح املزيــد مــن املعابر مع 

العاصمة".
أن "فتح  إلى  ومضى الطرموز 
تلــك املعابــر ســوف ينهي 
منها  يعاني  كبيرة  مشكالت 
املواطنون ســواء مــن اهالي 

بغداد أم االنبار".
يشــار إلى ان قضاء الفلوجة 
قــد شــهد نهاية االســبوع 
اســتهدف  تفجيراً  املاضــي 
مكبــاً للنفايــات دون وقــوع 

اضرار.
وكانــت القــوات االمنية قد 
االربعة  االعــوام  جنحت خالل 
املاضيــة فــي حتريــر جميع 
االراضي سيطر عليها تنظيم 
داعش االرهابي عام 2014، من 

بينها محافظة االنبار.
 

االحتاد الوطني الكردستاني 
يستبعد عودة برهم صالح 

لصفوفه
الوطني  “االحتــاد  ان  واضــاف 

داخلية  االن حــوارات  يجــري 
لتســمية مرشــحه ملنصب 
رئيــس اجلمهوريــة ولم يتم 
التوافق حلد االن”، مشيرا إلى أن 
الرئاسة  مرشح  على  “االتفاق 
القانونية  املدة  ســيتم خالل 

التي حددها الدستور”.
من جانب اخر اســتبعد جبار 
“اقنــاع رئيــس التحالف من 
اجل الدميقراطية برهم صالح 
الوطني”,  االحتــاد  الى  للعودة 
مشــيرا الى ان “احلــوارات مع 
صالح مازالت مستمرة لغرض 

اقناعه بالعودة”.

إحباط محاولة تهريب 
6 حاويات محملة بأدوية 

ومستلزمات طبية مبيناء أم 
قصر الشمالي

وكانــت الهيئة قد أعلنت في 
اخلامس من الشهر اجلاري عن 
محاولٍة  إحبــاط  من  نها  متكُّ
لٍة  لتهريب 105 شاحناٍت محمَّ
باخلشــب من مينــاء أمِّ قصر 

الشمالي.

السفارة الكويتية في بغداد 
توجه الراغبني بزيارة املراقد 

الدينية بعدم القدوم برا 
اليها

الكويتيني  املواطنــني  داعية   ،
الراغبني بالســفر الى العراق 
خــالل محــرم الــى "عــدم 
السفر من  مخالفة تعليمات 

والى العــراق واملتضمنة الزام 
الزائــر بالعودة الــى الكويت 
بــرا اذا كان قد دخل العراق برا 
والعودة جــوا اذا كان قد دخل 
مخالفة  وعــدم  جــوا  البالد 

القانون".
وشــددت الســفارة كذلــك 
"املسافرين القادمني عن طريق 
مطار النجــف وليس لديهم 
تاشــيرة دخــول صــادرة من 
سفارة العراق في الكويت الى 
دفع مبلــغ 101 دوالر امريكي 
تاشيرة  كرسوم اســتحصال 
املعنية  اجلهات  اضطرارية من 
في املطار" ، وحثت الســفارة 
جميــع الــزوار الكويتيني الى 
"عــدم التــردد فــي االتصال 
بالسفارة في اي وقت وحتت اي 
ظرف طاملا استدعت الضرورة 

ذلك".
دول  الــزوار من  االالف  ويدخل 
اجلوار وخاصــة ايران والكويت 
العتبات املقدســة في  لزيارة 
العراق سيما في شهر محرم 
الذي يكتســب أهمية بالغة 
عنداملســلمني نظــرا لغزارة 
التاريخ  فــي  املهمة  األحداث 
فيه،  التي جــرت  اإلســالمي 
ولعــل في مقدمتهــا هجرة 
الصالة  )عليه  النبي محمــد 
والسالم( من مكة إلى املدينة، 
وواقعة الطف في كربالء التي 
قتل فيها اإلمام احلســني بن 

علي بن أبي طالب )ع( .

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

فيما اقام العشرات من مسيحيي 
سهل نينوى قداســا للصالة من 
اجل اهل البصرة في مركز قضاء 
احلمدانية، اقيم احتفال جماهيري 
مهيب مبركــز ناحية برطلة اليقاد 

شعلة الصليب.
وشهدت شوارع بغديدا )قره قوش 
35 كلم شــرق املوصل( مشاركة 
من  املدينة  اهالي  من  العشــرات 
وتالوة  قداس  القامة  املســيحيني 
الصلــوات واالدعيــة الجــل اهل 
البصــرة كــي ينعموا بالســالم 
واالمن والطمأنينة وجتاوز الظروف 
الصعبة التي متر بها هذه احملافظة 

اجلنوبية منذ بضعة اسابيع.
والقيــت كلمات بهذه املناســبة 
التكاتف  اكــدت علــى ضــرورة 
العيش  اجل  والتعاضد معا مــن 
بامان واستقرار، فيما كان هنالك 
يحملون  الشــباب  من  العشرات 
اعالما عراقية ويشعلون الشموع 

من اجل البصرة واهلها.
وبحسب  ايضا،  نينوى  وفي سهل 
تقريــر ملوقع عنكاوا كــوم، تابعه 
مراســل "الصبــاح اجلديد" فقد 
)30كلم  برطلــي  بلدة  شــهدت 
شــرق املوصل( فــي اخلميس 14 
عيــد  ومبناســبة   2018 أيلــول 
الصليب  شــعلة  أيقاد  الصليب، 
كبير  جماهيــري  حضور  وســط 
وجوقات  الكهنة  االباء  يتقدمهم 
الشمامســة والشماسات وعلى 

وقع عزف فوج كشافة مار متى.
وكانت االحتفالية قد بدأت مبوكب 
انطلق من كنيســة  للمحتفلني 
الى موقع  مارت شــموني وتوجه 
االحتفــال في النادي الســرياني 

االجتماعي.
تضمن االحتفــال صلوات وتراتيل 
باللغتني السريانية والعربية ادتها 

جوقة الكنيسة.
كما شــارك فــوج كشــافة مار 

متــى بتقدمي عدد مــن املعزوفات 
مستوحاة  الكشفية  املوسيقية 

من روح املناسبة.
وقام أعضاء من شــبيبة كنيسة 
شموعا  حاملني  مبســيرة  برطلي 
الصليب  عالمة  بتشكيل  انتهت 
من هــذه الشــموع علــى ارض 

االحتفال.
االحتفــال كلمات،  فــي  والقيت 
حيــث ذكر االب يعقوب ســعدي 
الصليب  في كلمته عــن معاني 
ان  واضاف  حياتنــا،  في  وفاعليته 
اليها ما  حترير مناطقنــا وعودتنا 
الصليب  الصليــب،  بقوة  اال  جاء 
الذي رفع عليه مخلص البشــرية 

الرب يســوع املســيح. بينما ذكر 
االب داود دوشــا مثلما لكل دولة 
علم تفتخر به وتقدم له االحترام 
هكــذا نحــن ايضا املســيحيني 
الصليب  هــو  وشــعارنا  فعلمنا 
الذي اتخذته الكنيسة عالمة لها 

وترفعه فوق كنائسها.
الصليب  بايقاد شعلة  أُذِن  بعدها 
الكهنة  االباء  فيها  شــارك  التي 
تصفيق  وسط  احملتفلني  وجمهور 

وهالهل احلضور.
كما أطلقت في ســماء االحتفال 
الصليب،  حاملة  ملونــة  بالونات 
ورافق ذلك اطــالق االلعاب النارية 
االحتفال  اجــواء  زادت من  التــي 

جماال وبهجة.
ويحدثنــا التاريخ عن صليب الرب 
مطمورا  بقي  بانه  املسيح  يسوع 
حتت تل من القمامة بفعل اليهود 
حتــى ينســى املؤمنون يســوع 

املسيح.
اكتشــاف  مت  ٣٢٦م  عــام  وفــي 
امللكه  مبعونة  املقــدس  الصليب 
قسطنطني  اإلمبراطور  ام  هيالنة 
الكبير الذي أرســل ٣ االف جندي 
فوجدوا ثالثة صلبــان مع اللوحة 
التذكارية املكتوب عليها يســوع 
الناصري ملــك اليهود ومت معرفه 
الصليب بعد وضع شــخص مات 
فوقه فقام لوقته ومت بناء كنيسة 

القيامــة في هــذا املوضع ووضع 
الصليب بخزانه من الفضة.

بقــي كذلــك الــى ٤ أيــار ٦١٤ 
الفــرس بعد  م وبعدهــا اخــذه 
الى  ونقلــوه  القدس  احتاللهــم 

فارس.
وفي عام ٦٢٩ م انتصر اإلمبراطور 
هرقليــوس علــى كســرى وأعاد 
الصليــب املقدس الى أورشــليم 
رفعه  امللك  ان  التقليــد  ويحدثنا 
علــى أكتافه من فــارس وبثياب 
وصوله  وعنــد  وذهــب  جميلــه 
الكنيســة احس بقوة متنعه من 
الدخول فأشــار اليــه البطريرك 
زكريا بــان يخلع مالبس امللوك الن 

املســيح ال يقبل هــذا وبالفعل 
الدخول  واســتطاع  بدل مالبسه 

للكنيسة .
فــي بداية القــرن الســابع نقل 
جزء مــن الصليب الــى روما الى 
كنيسة اخمللص زمن البابا الشرقي 

سيرجيوس االول.
أما ايقاد الشعلة في عيد الصليب 
فهــو تقليد شــعبي وكنســي 
جــرت عليه الكنيســة منذ ايام 
امللكة  يد  اكتشاف الصليب على 
هيالنــة التــي اســتعملت النار 
للصليب  اكتشافها  خبر  اليصال 
الى ابنها امللك قســطنطني في 

القسطنطينية )استنبول(.

القيت كلمات بهذه 
المناسبة اكدت على 
ضرورة التكاتف 
والتعاضد معا من اجل 
العيش بامان واستقرار، 
فيما كان هنالك 
العشرات من الشباب 
يحملون اعالما عراقية 
ويشعلون الشموع من 
اجل البصرة واهلها

ايقاد شعلة الصليب في برطلة 

مسيحيو نينوى يصلون الجل اهل البصرة في احتفال مهيب

بغداد – استهداف دورية 
الشــرطة  امنــي في  ذكر مصــدر 
العراقيــة امس االثنــني أن جنديني 
ناســفة  عبــوة  بانفجــار  اصيبــا 

استهدفت دوريتهما غربي بغداد.
وقــال املصــدر إن "عبــوة ناســفة 
انفجرت، مساء يوم امس مستهدفة 
دورية تابعة للجيش ضمن قضاء ابو 
غريب، ما اســفر عن اصابة جنديني 
أن  اثنني بجروح خطيــرة"، مضيفا  
"قــوة امنيــة نقلــت املصابني الى 

مستشفى قريب".

ديالى – انفجار ناسفة 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة ديالى امس االثنني ان عددا 
من ارهابيي تنظيــم داعش االرهابي 
ناسفة  بانفجار عبوة  واصيبوا  قتلوا 

في اثناء زرعها شمالي العظيم.

ناســفة  "عبوة  ان  املصــدر  وذكــر 
انفجرت فــي اثناء زرعهــا من قبل 
مجموعة من عناصر داعش شمالي 
العظيم، ما اسفر عن مقتل واصابة 
عجلتهم"  واحتــراق  اجملموعة  افراد 
، مضيفا ان "قوة مــن اللواء 23 في 
الى مكان  الشــعبي وصلت  احلشد 
احلــادث ونفــذت عمليــة بحث عن 

املصابني الهاربني من االنفجار".

كركوك – ضبط مواد متفجرة 
اعلــن مصــدر امنــي فــي مديرية 
الشــرطة االحتادية امــس االثنني ان 
القــوات االمنيــة عثرت علــى مواد 
 4 متفجرة، فيما القت القبض على 

متهمني في كركوك.
وذكر املصدر ان "قطعات الشــرطة 
االحتاديــة ضمن عمليــات كركوك، 
وقــرى  ملناطــق  تفتيشــا  اجــرت 
)احلرفوشية - يارمجة - علي الدحام - 

وادي زغيتون (" ، مضيفا ان "العملية 
أســفرت عن العثور على قنبرة هاون 
)120( ملــم، و ضبطت عبوة محلية 
الصنع عبارة عن جلكان ســعة )20 
لترا( يحتوي على مادة C4 زائد فتيل 
تفجيــر، وتفجير عبوتني ناســفتني 
مسيطر عليها ، مشــيرة الى القاء 
القبض على 4 متهمني في سيطرة 

التون كوبري".

صالح الدين – هجوم مسلح 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة صــالح الدين امس االثنني 
مبقتل مختار محلــة واصابة زوجته 
بجــروح بهجوم مســلح في مدينة 

سامراء.
مجهولني  مسلحني  ان  املصدر  وقال 
اطلقوا النار على حميد عرسان عبد 
مختار قرية شنانة التابعة الى جزيرة 
ســامراء واردوه قتيال ، فيما اصيبت 

زوجته بجروح طفيفة . 

االنبار – ضبط اسلحة 
اعلن مركز اإلعــالم األمني في وزارة 
القوات  ان  االثنــني  امــس  الدفــاع 
االمنية ضبطت مخبأ لالسلحة في 

محافظة االنبار.
وذكــر املركــز أن "مفــارز مديريــة 
االستخبارات العسكرية في الفرقة 
معلومات  علــى  وبنــاء  العاشــرة 
على  العثــور  مؤكدة،  اســتخبارية 
مخبأ لألسلحة في منطقة البوعلي 
اجلاســم في جزيرة الرمادي ، مشيرة 
الى ان "القــوات ضبطت بداخله 18 
مخزنا لعتاد كالشــنكوف ومخزنني 
لعتاد جي ســي وبندقية نوع بكته 
واخرى سمنوف باالضافة الى بندقية 
جي ســي وبندقية مببكشن وهيكل 
رمانة  مــع  كالشــنكوف  بندقيــة 
هجومية، وقــد مت التعامل مع املواد 

املضبوطة أصوليا".

نينوى – اعتقال ارهابيني 
كشف الناطق باسم وزارة الداخلية 
امس االثنني ان القوات األمنية القت 
األمنية  القبض على مايسمى مبدير 
العــام لوالية دجلة في املوصل مركز 

محافظة نينوى.
وذكر الناطق اللواء ســعد معن ان" 
التابع  مكتب مكافحة اجرام النصر 
ملديرية مكافحة اجرام شرطة نينوى 
وبناًء على معلومات من احد املصادر 
وتعــاون املواطنني القى القبض على 
ثالثة عناصــر من عصابــات داعش 
اإلرهابيــة املطلوبــني للقضاء على 
وفق املادة ٤ \ ١ إرهــاب أحدهم كان 
مسؤول احلسبة في منطقة )حمام 
العليل( وكان مرافقا ملا يسمى مدير 

األمنية العام لوالية دجلة". 

النجف – اعتقال مطلوب 
أعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة النجف امــس االثنني عن 
إلقاء القبض على ســارق للهواتف 

اجلوالة في أحدى مناطق احملافظة.
وقــال املصدر ان "مكتــب مكافحة 
اجرام منطقة الوفــاء القى القبض 
على متهم ارتكب جرمية الســرقة" 
، مضيفا إلقــاء القبض على املتهم 
واعترف بارتكابه السرقة وبيع جميع 

املوبايالت مببلغ 400 الف دينار.

ذي قار – انتشار امني 
كشــف مصــدر امني في شــرطة 
محافظــة ذي قار امــس االثنني ان 
مدير الشرطة اللواء املهندس حسن 
انتشار  الزيدي اشــرف على  سلمان 
القوة املكلفة بحماية مواكب العزاء 
بصوبي  الناصرية  مبدينة   احلســيني 

اجلزيرة والشامية. 

واطلع مدير الشــرطة خالل جولته 
املرحلة  تنفيــذ  آلية  ميدانيا علــى 
األولى من خطة شهري محرم وصفر 
والتقى  الضباط واملنتســبني واصدر 

توجيهاته بصددها.  

البصرة – نزاع مسلح 
اكد مصدر أمني مسؤول في شرطة 
محافظة البصرة امس االثنني اندالع 
نزاع عشائري مسلح بني ثالث قبائل 
فــي مدينة البصــرة اقصى جنوبي 

العراق.
وقال املصدر ان نزاعا عشــائريا اندلع 
وعشيرة  "التميمية"،  عشــيرة  بني 
"الشــبيبات"  "روميــي"، وعشــيرة 
اســتعملت فيــه أســلحة نارية ، 
نارية  اطالقات  الى ســقوط  مشيرا 
في شارع "الفراهيدي" الثقافي لبيع 
الكتب، من دون اإلشــارة الى أسباب 

اندالع النزاع.

استهداف دورية عسكرية بعبوة ناسفة غربي بغداد * مقتل واصابة ارهابيين بعبوة ناسفة شمالي العظيم
مقتل مختار محلة واصابة زوجته بهجوم في سامراء * اندالع نزاع عشائري مسلح في مدينة البصرة
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جانب  من قداس في احدى الكنائس في املوصل
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بغداد - الصباح الجديد:

أعلن وزيــر الصناعــة واملعادن 
وكالًة املهندس محمد شــياع 
قرار  صــدور  عــن  الســوداني 
مجلس الوزراء رقم )336( لسنة 
2018 والقاضــي بإقرار توصيات 
االجتماع التمهيدي ملؤمتر تنمية 

االقتصاد العراقي.
وقــال مديــر مركــز اإلعــام 
والعاقــات العامة فــي الوزارة 
الشــمري  علوان  عبدالواحــد 
أن مجلــس الــوزراء وبناء على 
مقترح من قبل الوزير في ضرورة 
تضمــن التوصيــات توصيــة 
خاصة بألغاء قرار ٤٩٢ لســنة 
٢٠١٣ لغرض فسح اجملال جملالس 
ادارة الشــركات العامــه مــن 
وصاحياتها  مهامها  ممارســة 
العامة  الشركات  قانون  مبوجب 
اقر توصيات االجتماع التمهيدي 
االقتصاد  تنميــة  ملؤمتــر  األول 
العراقي ، مشــيرا إلى أن القرار 
مع  الشــراكة  محــور  وضمن 
املوافقة  تضمن  اخلاص  القطاع 
علــى إلغائــه على أن يســبق 
املشــاركة  عقود  إبرام  إجراءات 
تقدمي دراســة جدوى اقتصادية 
وفنيــة متكاملــة معــدة من 
واالختصاص  اخلبــرة  أصحــاب 
وتعــرض علــى مجلــس إدارة 

الشركة القرارها.       
وأشار الشــمري الى أهمية وأثر 
إلغــاء هذا القــرار على تفعيل 
القطاع  عقود الشــراكة مــع 
املستثمرين  واستقطاب  اخلاص 
واألجانب  والعــرب  العراقيــن 
كون هــذا القرار كان يشــكل 
الشروط  بســبب  كبيرة  عقبة 
إلى  ، الفتا  الواردة فيه  واحملددات 
أن الــوزارة كانت لها اجتماعات 
كثيرة  ومحادثــات  ومــداوالت 
مــع الدوائر والــوزارات واجلهات 
وتذليل  لتشــخيص  املعنيــة 
القطاع  تعترض  التي  املعوقات 
اخلــاص واملســتثمرين ، مؤكدا 

الــوزارة  توجه  الصــدد  بهــذا 
نحــو املشــاركة واالســتثمار 
اجلــاد  اخلــاص  القطــاع  مــع 
واملتمكــن وســعيها احلثيــث 
جلذب واســتقطاب الشــركات 
ورجــال األعمال واملســتثمرين 
مبايســهم في تأهيل وتشغيل 
املعامل وتطوير الشركات ونقل 
اخلبرات  وتبــادل  التكنولوجيــا 
وإضافة خطوط إنتاجية جديدة 
وتنويــع اإلنتاج احمللــي وتنفيذ 
مشــاريع حيوية مــن أجل بناء 
صناعة وطنية منافسة وداعمة 

للتنمية واالقتصاد في العراق. 
على صعيد اخر اعلنت الشركة 
االتصــاالت  ملعــدات  العامــة 
والقــدرة احدى شــركات وزارة 

الصناعة واملعــادن عن الوصول 
الــى املراحــل النهائيــة مــن 
الذي  احلياتية  املضادات  مشروع 
العامة  الشركة  لصالح  تنفذه 
واملســتلزمات  األدوية  لصناعة 

الطبية في سامراء.  
الشــركة  عــام  وبــن مديــر 
املهندس أحمــد ريحان دعيجل 
ان ماكات الشركة تقوم حاليا 
النهائية لتسليم  املراحل  بأجناز 
للجهة  احلياتية  املضادات  بناية 
نسبة  وصلت  حيث  املستفيدة 
االجناز الــى )  % 95 ( ومن املؤمل 
تســليمها في منتصف شهر 
انتهاء  قبل  املقبل  االول  تشرين 
الفترة العقدية بعدة أشــهر ، 
مشــيرا الى ان هذا العمل يأتي 

بالتزامن مع تنفيذ عقد االحالة 
محطة  بأنشــاء  اخلاص  اجلديد 
والذي  بالكهرباء  البناية  تغذية 
ستنفذه الشركة ايضا لصالح 
 SDI أدويــة ســامراء  شــركة 
يوما   )60( يبلغ  قياســي  بوقت 
املركزية  التوجيهات  وحســب 
مــن مقر الــوزارة ، مؤكدا على 
ان العمــل في املشــروع يجري 
بشكل مســتمر من دون توقف 
ولســاعات متأخرة مــن الليل 
بالتنسيق مع اجلهة املستفيدة 
وفق  على  املطلوبة  باملواصفات 
نظــام التصنيع اجليــد اخلاص 

 .GMP بالصناعة الدوائية
واضاف املدير العام أن عدة وفود 
من دول متعــددة ومتطورة في 

على طبيعة  اطلعت  اجملال  هذا 
تنفيذ العمــل من قبل ماكات 
الشــركة وابدت اعجابها بدقة 
يرتقي  الذي  العمل  ومواصفات 
ملصــاف الشــركات العامليــة 
املتخصصة ، الفتــا في الوقت 
ذاته إلى جتهيز املشروع مبنتجات 
الشــركة االخرى مــن االعمدة 
املشــبك  بنوعيها  الكهربائية 
واملــدور واعمدة انارة الشــوارع 
واالعمــدة الديكوريــة وكذلك 
من مصابيح  الشركة  منتجات 
انارة الشوارع التي تعمل بنظام 
ترشــيد  في  االقتصادي  اللــد 
اســتهاك الطاقة الكهربائية 
وذو كفاءة عالية باالنارة واعمال 
البــوردات الكهربائيــة للبناية 

واســتكمال اعمــال نصبهــا 
ماكات  قبل  من  الربط  واعمال 
الشــركة اضافة الى ان العمل 
الشوارع  تبليط  ايضا  يشــمل 
االرصفــة  واعمــال  واملرائــب 

واحلدائق .
واشار املدير العام الى ان البناية 
جهزت بأجهزة التكييف املركزي 
الكاملة وجتهيزها  النقــاوة  ذي 
والهواء  االماح  اخلالي من  باملاء 
مكافحة  ومنظومة  املضغوط 
احلريــق ومنظومــة كاميــرات 
الســيطرة والهواتف وغاسات 
الهــواء لتكــون البناية جاهزة 
انتاج  النتاج وتشــغيل معدات 
مستحضرات االدوية للمضادات 

احلياتية )السيفالوسبورينات( .

وزير الصناعة يعلن صدور قرار حكومي
 لدعم وتفعيل الشراكة مع القّطاع الخاص

لتطوير واقع البالد الصناعي

إن قرار مجلس الوزراء 
يسهم في تأهيل 
وتشغيل المعامل 

وتطوير الشركات 
ونقل التكنولوجيا 

وتبادل الخبرات وإضافة 
خطوط إنتاجية جديدة 
وتنويع اإلنتاج المحلي 
وتنفيذ مشاريع حيوية

املهندس محمد شياع السوداني

الثالثاء 18 أيلول 2018 العدد )4019(

إخضاع دوائر وزارة 
العمل إلدارة الجودة

العراق يبحث مع 
منسق الصليب األحمر 

دعم القّطاع الزراعي

دورة تدريبية 
لمعلمي مادة اللغة 

اإلنجليزية في المثنى

بغداد - الصباح الجديد:
تابع قســم إدارة اجلودة الشاملة في وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعيــة دوائر الــوزارة كافة من 
تلبيتها الحتياجات  العمل ومدى  ناحية سياقات 
املواطنــن واملــواد اللوجســتية والفنيــة التي 
حتتاجهــا الدائــرة ومدى تنفيذ االســتراتيجيات 

واخلطط املعدة لكل دائرة. 
وقــال املتحــدث باســم وزارة العمل والشــؤون 
االجتماعية عمــار منعم ان قســم ادارة اجلودة 
الشــاملة اجرى زيارات ميدانية الــى دائرة رعاية 
ذوي االحتياجــات اخلاصة تابع خالها االنشــطة 
والسياقات املعنية بتطوير االداء املؤسسي منها 
اســتحداث وحدة ادارية للجودة الشاملة واعداد 
دليل اجراءات العمل القياســي وتشــكيل جلنة 

ملساندة فريق املنسقن اخلاص بالوزارة. 
واضاف منعم ان الزيارات شــملت دائرة التقاعد 
والضمــان االجتماعــي للعمال ودائــرة التدريب 
والتشغيل على ان يتم اجراء زيارات لبقية الدوائر 
تباعاً الفتا الى ان تلك الزيارات هدفها تقومي العمل 
املؤسسي  بالتطوير  اخلاصة  املاحظات  وتأشــير 
وعلى اخلصوص الدوائر التي لها اتصال مباشــر 
باملواطنن ليتسنى للوزارة الوقوف على املعوقات 

وايجاد احللول الناجعة لها. 
يشــار الى ان قســم ادارة اجلودة يشمل متابعة 
مــدى مواءمــة عمــل الدوائر وانســجامها مع 
اخلطط واالستراتيجيات املعدة لتلبية احتياجات 
الفئــات التي ترعاهــا الوزارة فضــا عن متابعة 
مدى احتياجات الدوائر واالقســام ملتطلبات اجناح 

عملها.  

بغداد - الصباح الجديد:
بحث الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي 
ضمد القيسي مع منسق األمن االقتصادي للجنة 
الدولية للصليب األحمر في العراق دايفيد كوون 

فون املساعدات املقدمة لدعم القطاع الزراعي .
وأكد الوكيل الفني على أهمية فعاليات اللجنة 
الدوليــة للصليب األحمر للقطــاع الزراعي على 
أن تكون علــى وفق خطة وأوليــات وزارة الزراعة 
وضمن إســتراتيجية املساعدات والنشاطات في 
اجملال النباتــي واحليواني والدعــم التقني للبذور 
واملســتلزمات البيطرية ومن خــال دوائر الوزارة 
ومديريــات الزراعة في بغداد واحملافظات ، موضحاً 
ضرورة تقدمي املســاعدة من قبل اللجنة ملواجهة 
قلة املوارد املائية وتأثيرات تغير املناخ الســتدامة 
العملية الزراعية وحتسن اإلنتاج الوطني ، إضافة 
الى تدريب املاكات الزراعية من خال إقامة ورش 

عمل متخصصة بالتعاون مع البعثة الدولية .
من جانبه أبدى منسق احلماية االقتصادية سروره 
مســاعداتها  تقدمي  اللجنة  واســتعداد  باللقاء 
ونشــاطاتها للقطاع الزراعي بالتنسيق مع وزارة 
الزراعة ودوائرها لتنشيط الواقع الزراعي بشقيه 

النباتي واحليواني.

بغداد - الصباح الجديد:
نظمت ممثلية وزارة التربية املركزية في دهوك 
دورة تدريبية ملعلمي التربية الفنية في قاطع 
فايدة وذلك لتنمية القدرات واملواهب الفنية .
وأكد بيان أصدرُه املكتــب اإلعامي للوزير ان 
قســم االعداد والتدريب في املثنى وبالتعاون 
مع جلنة متابعة رفع املســتوى العلمي اقامة 
دورة لتطوير املاكات في مادة اللغة االجنليزية 
مبشــاركة أكثر من ) 75 ( مدرســا ومدرسة 
ميثلون املدارس املتوسطة والثانوية في عموم 
احملافظة وملدة خمســة ايام ، مبينا ان الدورة 
تضمنت شرح طرق التدريس احلديثة للمنهج 
والتعامل مع املواد وحتليل الدروس اســتعدادا 

للعام الدراسي اجلديد  .
 وحاضــر في الدورة عدد من املشــرفن وقادة 
تدريــب منهج الثالــث املتوســط  ، بهدف 
تطوير القدرات واملواهــب للماكات التربوية 

والتاميذ.
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بغداد - الصباح الجديد:

اعلنــت وزيــر اإلعمار واإلســكان 
العامــة  واألشــغال  والبلديــات 
أوسي  نافع  آن  املهندسة  الدكتورة 
مشــروع  في  اعمالها  اســتئناف 
تنفيذ املمــر الثاني لطريــق املرور 
الســريع ط/6 ) ديوانية ، ســماوة 

ناصرية(
وذكرت الوزير ان شــركتي حمورابي 
واشور العامة وبأشراف دائرة الطرق 
واجلســور التابعتن للوزارة، باشرتا 
بأســتئناف اعمالهمــا في اكمال 
املتبقي من مشــروع طريــق املرور 
الســريع ط/6 بجانبــه االمين ، بعد 
تخصيص االموال املطلوبة ألكمال 
العمل فيه ، وذلــك بعد مرور فترة 
املالية  االزمة  نتيجــة  توقفه  على 
الفترة  البلد خــال  التي مر بهــا 

املاضية وتوقف العديد من املشاريع 
العمرانية واخلدمية في البلد ومنها 

طريق املرور السريع/ط٦ .
واشــارت املهندســة اوسي الى ان 
الطرق  الطريق يعد مــن اهم  هذا 
في العراق، حيــث صمم على وفق 
احــدث املواصفــات الفنية لغرض 
حتمل االثقال احملورية كونه الشريان 
للبلد لنقل  الرئيــس  االقتصــادي 
البضائــع من مؤانــى البصرة الى 

بقية احملافظات.
حمورابي  شــركة  ان  الوزير  وبينت 
العامة استئنفت العمل في اجلانب 
االمين مــن املمر الرئيــس للطريق، 
فــي املقطع الرابط بــن الديوانية 
والناصرية بواقع عشرة كيلو مترات 
وبكلفــة 8 مليارات دينــار، لتنفيذ 
وهي  للمشــروع  املتبقية  االعمال 
اعمال حصــى خابط بطبقتن من 
)كــم 110 – كــم 116( ومن ) كم 

-110 كم 120( اعمال اسفلت، اما 
اعمــال الطريق الرابــط بن طريق 
املرور الســريع ومدخل الســماوة ) 
الفرعي( هي فقط  السماوة  طريق 
في طريــق رقم 8 وبطــول 4 كم ، 
1كم منهــا اعمــال ترابية و3كم 
اعمال اســاس قيري سمك 18سم 
و3 كم اعمال طبقة رابطة سمك 
8ســم واعمال ترابية بواقع70 الف 
3.5 مليار  متر مكعــب، وبكلفــة 

دينار.
واوضحت الوزير ان شــركة اشــور 
العامة استئنفت اعمالها املتبقية 
من املشــروع في مقطع )سماوة – 
ناصرية( من اجلانــب االمين للطريق 
حيث يبلغ مجموع املقاطع املكلفة 
بتنفيذها الشركة ٣١ كم ويتكون 
من مقاطــع شــتى املراحل حيث 
تأهيل  اعادة  فيها  العمل  يشــمل 
١٢.٥٠٠ م٢ مــن االعمــال الترابية 

وكذلك فــرش وحدل حصى خابط 
صنف C بكمية ٣٨ الف  م٣ وكذلك 
حصى خابط صنــف A بكمية ٥٠ 
العمل اعمال  الف م٣ كما يشمل 
التبليــط بطبقــة اســاس قيري 
لكمية ٣٠٠ الف م٢ واعمال تبليط 
الطبقــة الرابطة بكمية ٥٠٠ الف 
م٢ اما املرحلــة االخيرة هي تنفيذ 
اعمــال طبقة ســطحية بكمية 

مليون م٢.
يذكر ان شــركتي حمورابي واشور 
من  للــوزارة  التابعتــن  العامــة 
الشــركات الرائــدة التــي لها باع 
الطرق  تنفيذ مشــاريع  في  طويل 
واجلسور باالعتماد على إمكانياتها 
الذاتيــة وماكاتها املنتشــرة في 
أغلب احملافظات ولديها من اخلبرات 
والبشــرية  املاديــة  واالمكانيــات 
لتنفيذ مشــاريع الطرق مبواصفات 

عالية اجلودة في بغداد واحملافظات.

تقرير

»اإلعمار« تواصل تنفيذ الممر الثاني لطريق المرور السريع ط/6 
يشمل ديوانية - سماوة - ناصرية 

منى خضير عباس 
في ختــام زيارته الــى احملافظات 
اجلنوبية أنهى مدير عام الشركة 
الزراعية  للتجهيــزات  العامــة 
البصرة  فــي محافظــة  جولته 
بزيــارة مقــر الشــركة العامة 

لألسمدة اجلنوبية.
حســن  محمد  املهندس  وبحث 
عام  علــوان مع معــاون مديــر 
االنســة  اجلنوبيــة  االســمدة 
ســلفانة زكــي ومدراء أقســام 
الشــركة مدى امكانيــة جتهيز 
الشركة  اليوريا من قبل  ســماد 
العامة لألســمدة اجلنوبية على 

وفق العقد املبرم معها .
أســتئناف  على  االتفــاق  وجرى 
ســماد  بتجهيز  والبدء  االنتــاج 
اليوريا بعــد التغلب على ملوحة 
مياه شــط العرب من خال حفر 
االبار االرتوازيــة ونصب محاطات 
وتأمن  ذاتيــة  وبأمكانيــات   RO
االســمدة الكيمياويــة للخطة 

الزراعية للموسم الشتوي.
ويعد هذا االتفاق أجنازا كبيرا توفرة 
للتجهيزات  العامــة  الشــركة 

الزراعيــة متمثلــة باملدير العام 
املهنــدس محمد حســن علوان 
خدمــة للفاحــن واملزارعن بل 
ملا  عامة  بصورة  الزراعي  للقطاع 
متتلكة الشركة العامة لألسمدة 
اجلنوبية من امكانية لسد احلاجة 
الزراعــي من  للقطــاع  احملليــة 
ســماد اليوريا دون األعتماد على 

االستيراد اخلارجي .

يذكر ان مدير عام الشركة العامة 
للتجهيــزات الزراعية قام بجولة 
ميدانيــة خــال االيــام املاضية 
شــملت محافظات ) املثنى - ذي 
قار - ميســان - البصرة ( للوقوف 
الي  املعوقات وحل املشاكل  على 
تعيــق توفير اخلدمــات الزراعية 
واملزارعــن وتطويــر  للفاحــن 

االنتاج الزراعي .

بغداد- الصباح الجديد:
أوعز مديــر عام الشــركة املهندس 
كاظــم مســير ياســن بتجهيــز 
محطة ضــخ مياه البدعــة )ناظم 
نهر  على  الواقعــة  املشــروع(  صدر 
الغراف شمال شرق مدينة الناصرية 
تغذية سبع محطات  واملسؤولة عن 
حتلية فرعيــة اخرى بكمية )56( ألف 
لتر مــن منتــج زيت الغــاز ومبعدل 
شهري وبالسعر الرسمي املدعوم من 
خال نظــام الدفع باآلجل، فضاً عن 
املقررة  بتجهيز احلصص  االســتمرار 
للهيئة العامة لتشــغيل مشــاريع 

الــري والبزل في احملافظــة والبالغة 
)338( ألــف لتر من املنتــج املذكور 
لضمان ســد احتياج املشاريع املائية 
من الوقود املســتعمل في تشــغيل 
وعمل املضخات املسؤولة عن توصيل 
البصرة  مدينة  ملواطني  الصالح  املاء 
نظرا للظروف التي تعانيها احملافظة 
في الفترة االخيرة ، ويأتي دعم شركة 
التوزيــع للقطاعــات احلكومية ذات 
الطابع اخلدمي ســعياً منها لتقدمي 
الكرام  للمواطنن  اخلدمــات  أفضل 
املســتمرة  التوجيهات  خــال  ومن 
من قبل وزير النفــط املهندس جبار 

اللعيبي ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون 
التوزيع. ومن اجلديــر ذكره بأن حصة 
احملافظة من املنتجات النفطية تبلغ 
مايقــرب من ) 5 ( مايــن لتر موزعة 
حســب املنتجات اجملهــزة لها من ) 
البنزين , النفط االبيض , زيت الغاز ( , 
عاوة على ان شركة التوزيع مستمرة 
اخلدمية دعماً  الدوائر  بتجهيز جميع 
منها لتلــك الدوائر بغية اســنادها 
بصــورة نوعية في ســد احتياجها 
الكامل للوقود لغرض توفير مستوى 
خدمي عال يلتمسه املواطن البصري 

على أرض الواقع . 

بغداد- الصباح الجديد:
اختتم مؤمتر التعليم العالي لتنمية 
العــراق الــذي نظمتــه الســفارة 
العراقيــة في لنــدن أعمالــه التي 

شهدت جلسات علمية مكثفة.

الدكتور صالح  العراقي  السفير  وتا 
التميمي التوصيات التي خلص إليها 
املؤمترون والتي فــي صدارتها الدعوة 
الى توحيد جميع مؤسســات الدولة 
التعليميــة حتــت إدارة واحدة بعيدة 

عن التدخات السياسية واحملاصصة 
الترابط بن استعمال  والتأكيد على 
العلميــة واالســتثمار  اإلمكانــات 
في  العلمــي  البحــث  ومخرجــات 

اخلدمات واالبتكارات التنموية.

اختتام مؤتمر التعليم العالي لتنمية العراق 

»الجنوبية« تستأنف إنتاج سماد 
المنتجات النفطية تجّهز محطة البدعة اليوريا بعد التغلب على المعوقات 

بـ 56 ألف لتر من زيت الغاز

لإلسهام في تخفيف أزمة مياه البصرة 
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شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعتــزم شــركة Silver Shado اإلســرائيلية 
لصناعة األســلحة اخلفيفة في ضــوء زيارة 
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إلى إسرائيل 
الفلبني  افتتاح مصنع ألسلحتها في  مؤخرا، 

بكلفة 50 مليون دوالر.
وذكــرت صحيفة »معاريف« اإلســرائيلية أن 
الشركة تعهدت باستثمار 50 مليون دوالر في 
املصنع الذي سيســتوعب 160 عامال فلبينيا 

ويتوقع افتتاحه العام القادم.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن قرار الشركة 
يأتــي نتاجا لزيــارة رئيس الفلبني إلســرائيل 
مطلع الشــهر، والتي أثمرت عــن توقيع 20 

اتفاقية بقيمة 83 مليون دوالر.
وخــالل زيارته، قال دوتيرتي إنه كلف جيشــه 
بشراء األســلحة اإلسرائيلية فقط، وذلك ألن 
تل أبيب ال تضع أي شروط على عقد صفقات 

السالح معها خالفا لباقي الدول.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حثت ماريــن لوبان زعيمــة اليمني املتطرف 
في فرنسا األحزاب الشعبوية في أوروبا على 
االحتــاد في مواجهــة املؤسســة الليبرالية 
في االنتخابــات األوروبية املقررة العام املقبل 
وذلك مــع عودتها بروح قتاليــة إلى األضواء 
الرئاســة  بعد هزميتها املنكرة في انتخابات 

الفرنسية العام املاضي.
وقالــت لوبان فــي كلمة أمــام أنصار حزب 
التجمــع الوطنــي الــذي تتزعمــه مبدينة 
فريجــوس فــي جنــوب فرنســا إن حزبها 
ســيخوض انتخابات البرملان األوروبي املقررة 
في أيار »بالتنســيق مــع« حلفاء في   (  حركة 

أوروبا األمم واحلريات  )  .            
ووصــف الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون 
االنتخابــات بأنهــا معركــة مفتوحــة بني 
الشعبويني املناهضني للهجرة مثل التجمع 
الوطني والتقدميــني املوالني لالحتاد األوروبي 

أمثاله.

إسرائيل بصدد
إنشاء مصنع

 لألسلحة في الفلبين

زعيمة اليمين الفرنسي تدعو 
األحزاب الشعبوية لالتحاد 

قبل انتخابات أوروبية

متابعة ـ الصباح الجديد:

فشــل وزيــر اخلارجية الروســي، 
سيرغي الفروف، في تقريب وجهات 
النظــر مــع أملانيا بشــأن ضرورة 
عدم مشــاركة برلــني في عملية 
في  محتملة  غربيــة  عســكرية 
سورية، وبعد لقاء مع نظيره األملاني 
هايكو مــاس، اجلمعة املاضية، بدا 
التباين واسًعا في مواقف اجلانبني 
حيال امللف السوري، بخاصة حيال 
احتمال شــن عملية عســكرية 
للنظام على إدلــب، يأتي ذلك في 
وقت رجحت فيه أوســاط روسية، 
ســعى الرئيس الروســي فالدميير 
بوتني، خالل لقائــه نظيره التركي 
رجب طيب إردوغــان، امس االثنني، 
بعملية  إقناعه  إلى  سوتشي،  في 

عسكرية محدودة ودقيقة.

زيارة الفروف تهدف
إقناع اجلانب األملاني 

وذكرت أوســاط روســية، أن زيارة 
إلى برلني، هدفت  الفروف املفاجئة 
األملاني بضرورة  اجلانــب  إقناع  إلى 
محتملة،  غربية  حملة  تأييد  عدم 
املواقف جلهة  ومحاولــة تقريــب 
إلعادة  الروسية  املبادرة  أملانيا  دعم 
الالجئني، ما يعنــي دعم عمليات 
إعادة األعمار وعدم ربط هذا امللف 
سورية،  في  السياسية  بالتسوية 
مؤمتر  في  الوزيرين  تصريحات  لكن 
صحافي مشترك، عكست اتساع 
هوة التباين في املواقف وفق تقرير 
نشرته صحيفة »الشرق األوسط«.

الفروف يؤكد التزام روسيا 
بقواعد القانون اإلنساني الدولي 
وسعى الفروف للدفاع عن مواقف 
بالده حيال الغارات املتواصلة على 
مواقع فــي إدلب، وقال إن روســيا 

تلتــزم بقواعد القانون اإلنســاني 
عملياتها  إجــراء  عنــد  الدولــي 
فــي ســورية، في رد على ســؤال 
الصحافيــني بشــأن اســتهداف 
مدنيــني والقيــام بعمليات ميكن 

وصفها بأنها جرائم حرب.
ولفــت الفــروف إلى أن موســكو 
تســعى إلى تنســيق املواقف مع 
أنقرة لفتــح ممرات إنســانية في 
إدلــب، وأكد أن روســيا تعمل مع 
السلطات التركية حلل الوضع في 
إدلب، اســتنادًا إلــى اتفاق خفض 

التصعيد، مبا فــي ذلك فتح ممرات 
موضًحا  املنطقة«،  في  إنســانية 
إبرام  علــى  يعمالن  الطرفــني  أن 
اتفاقــات مصاحلــة محليــة بني 
فصائل املعارضة املعتدلة والقوات 
احلكومية، ونسهم في إنشاء ممرات 
إنسانية ومناطق آمنة للمدنيني«، 
ووصــف تركيا بأنهــا تقوم بعمل 

»بناء« في االجتاه.
وشــدد وزير اخلارجية األملاني على 
وقال  املقابــل،  في  بــالده  مواقف 
إن برلني ســتعارض إطالق عملية 

عسكرية واسعة النطاق في إدلب، 
نظــرًا إلى وجود خطــر على حياة 
املدنيــني حال بدأت، وأشــار ماس 
وأملانيا  روسيا  موقفي  اختالف  إلى 
أعمار سورية، مضيًفا  إعادة  حيال 
أن إعادة األعمار لن تكون ممكنة إال 
سياسية  »عملية  هناك  كانت  إذا 
واضحة« في البالد حتت رعاية األمم 

املتحدة.

الوزير األملاني يشــكك في احتمال 
بقاء الرئيس السوري في السلطة

وشــكك الوزير األملاني في احتمال 
بقاء الرئيس الســوري بشار األسد 
العملية  بــدء  الســلطة مع  في 
قائاًل، »في  السياسية في سورية، 
إطار هذه العملية سيتم تشكيل 
الحًقا  تبــدأ  كي  دســتورية  جلنة 
العملية الدميقراطية التي سيحدد 
جميع الســوريني دون استثناء من 
خاللها مســتقبل بالدهم، وأشك 
في أن يفتتح أفق طويل األمد أمام 
األســد في نهاية تلك العملية إن 

كانت دميقراطية فعاًل«.

ورجحت أوساط روسية أن يسعى 
الرئيس الروســي فالدمييــر بوتني، 
التركي رجب  لقائه نظيــره  خالل 
طيــب إردوغان، اليــوم االثنني، في 
سوتشي، إلى إقناعه بأنه في حال 
فشلت مســاعي احلل السياسي 
وتشجيع املصاحلات، لن يكون ثمة 
بديل عن إطالق عملية عســكرية 
محــدودة ودقيقــة، لتحييد اجلزء 
األكبر من اخلطر اإلرهابي في إدلب، 
روســي  دبلوماســي  ملصدر  وفًقا 

حتدث، السبت، إلى وسائل إعالم.

تنسيق المواقف مع أنقرة لفتح ممرات إنسانية في إدلب

الرئيس بوتين القيام بعملية عسكرية
محدودة في سورية بعد إقناع تركيا 

موسكو ال تمانع 
في منح أنقرة مهلة 

إضافية لتنفيذ 
تعهداتها في ملف 

فصل المعارضة 
المعتدلة عن 

المتشددين، برغم أنها 
ترى أن هذه المهمة 

ستكون صعبة، ألن 
الجزء األكبر من 

المتشددين سيسعون 
إلى مواصلة التصعيد 

ما يستدعي ردًا 
عسكريًا
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
التكفيرية  الفتــاوى  قــال »مرصــد 
واآلراء املتشــددة« التابع لــدار اإلفتاء 
املصرية إن تنظيــم »داعش« اإلرهابي 
عنقودية  تنظيمــات  تكوين  في  جنح 
صغيرة منتشــرة فــي دول عدة حول 
التشرذم  من حالة  العالم، مستفيداً 
والتفــكك التــي أصابــت جماعــة 
شكلت  والتي  املســلمني«،  »اإلخوان 

القاعــدة اخلصبــة إلعــداد وتصدير 
إلى  العناصــر اإلرهابيــة املنضمــة 

التنظيم. 
وأوضح مرصــد اإلفتــاء أن التنظيم 
استغل األفكار التي أسس لها منظرو 
»اإلخوان«، كاخلالفة والدولة اإلسالمية 
واحلاكميــة وجاهليــة اجملتمعات، من 
أجل إقنــاع األفراد باالنضمــام إليه، 
بهدف حتقيق ما فشلت فيه اجلماعات 

التي أطلقت على أنفســها جماعات 
»اإلســالم السياســي«، وهي األفكار 
التي تستثير حماســة البعض وتؤثر 
فــي الشــباب الصغير الــذي جتذبه 
ظاهرها  براقة  شــعارات  حماســية 
نصرة اإلسالم واملســلمني، ولكن في 
باطنها التدمير واخلــراب لكل ما هو 

إنساني، وكل األديان منها براء.
وشــدد »املرصــد« علــى أن مواجهة 

اإلرهابية كـــ »داعش«  التنظيمــات 
و »القاعــدة« تتطلــب فــي البداية 
»اإلخوان«  ومشــاريع  أفكار  مواجهة 
التــي رُوِّج لهــا على مدار عشــرات 
السنني، وأســس لها حسن البنا وزاد 
عليها ســيد قطب، لتخــرج لنا في 
األخير أفــراداً يحملون أفــكاراً قاتلة 

ألصحابها وللمجتمعات كافة.
كما شــدد على أن خطابات »داعش« 

األخيرة التي رصدها املرصد وجهت في 
شكل أساســي نحو تشكيل وجتنيد 
األفراد من بقايــا تنظيمات »اإلخوان« 
لألفكار  حاملني  باعتبارهــم  وغيرها، 
الهدامــة والقاتلــة، ومــن ثم ميكن 
اســتثمارهم في شكل سريع وفاعل 
في األعمال اإلرهابية وتشكيل اخلاليا 
العنقودية، التي تشكل خطورة بالغة 
كونها تكمن فــي عملها حتت األرض 

وترويجهــا ألفكارهــا الهدامة جلذب 
املزيد من العناصــر لتنفيذ عملياتها 

التفجيرية املدمرة.
وأضاف أن خطر »داعش« سيســتمر 
حتــى إن مت القضاء عليه في شــكل 
كامل في العراق وســورية، خصوصاً 
في ظل وجود مثل هــذه التنظيمات 
العنقوديــة التي حترص على انتشــار 
واملتطرفــة  الظالميــة  األفــكار 

والوحشــية التي روَّج لهــا التنظيم 
اإلرهابي. ولفت »املرصد« إلى أن هزمية 
»داعش« في العراق وسورية، وتضييق 
اخلناق عليــه في أنحــاء العالم، أدى 
النائمة  إلى استثمار التنظيم خلالياه 
وتنظيماتــه العنقوديــة خللق أجواء 
للعمل اإلرهابي خارج العراق وسورية، 
في محاولة منه للتغلب على هزائمه 

املنكرة في معاقله الرئيسية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذرت رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا 
مــاي املعارضني في حزبهــا من أن عدم 
تأييدهــم لالتفاق الــذي طرحته خلروج 
بريطانيا من االحتــاد األوروبي يعني عدم 

التوصل التفاق.
البرملان سيصوت لصالح  إن  وقالت ماي 
أي اتفاق تبرمه مع االحتــاد األوروبي ولن 
يكون هنــاك إمكانيــة للتوصل التفاق 

أفضل.
وقالــت لهيئة اإلذاعــة البريطانية )بي.
بي.ســي( في مقابلــة  امــس االثنني 
»عندما يصل األمر لهذه املرحلة.. أعتقد 

أن البرملان ســيصوت لصالح االتفاق ألن 
على  احلفاظ  أهمية  ســيدركون  الناس 
عالقة جتارية جيــدة مع االحتاد األوروبي... 
فيمــا لدينا حرية االســتفادة من مزايا 

وفرص اخلروج من التكتل«.
ومن املقرر أن تخــرج بريطانيا فعليا من 
االحتاد األوروبي في 29 مارس آذار لكن لم 
تتضــح األمور بعد. فلــم يتم حتى اآلن 
التوصل التفاق شــامل للخــروج وهدد 
معارضــون مــن داخل حــزب احملافظني 
بالتصويت ضد االتفــاق إذا متكنت ماي 

من إبرامه.
وحتيط الشــكوك مبصيــر حكومة ماي 

وخطتهــا للخروج من التكتل بســبب 
الغموض بشــأن قدرتهــا على احلصول 
علــى 320 صوتــا في مجلــس النواب 

بالبرملان مطلوبة إلقرار االتفاق.
وعــززت إشــارات صــدرت مؤخــرا عن 
بروكســل األمل فــي توصــل بريطانيا 
واالحتاد األوروبي التفــاق خروج جيد قبل 
موعــد االنســحاب لكن تظــل هناك 
خالفــات بــني اجلانبــني بشــأن خمس 

تفاصيل االتفاق تقريبا.
وقــال رئيس بلدية لندن صــادق خان إذا 
كان على بريطانيا اآلن االختيار بني اتفاق 
خروج ســيء أو عدم وجود اتفاق وهو أمر 

مدمر لذلك يتعــني أن يحصل الناخبون 
رأيهم في اســتفتاء  على فرصة إلبداء 
آخر. ووجه بوريس جونسون وزير اخلارجية 
ماي  خلطــة  حادة  انتقــادات  الســابق 

للخروج من التكتل.
وكتــب جونســون في صحيفــة ديلي 
تليجراف يقول »إذا اســتمرت مفاوضات 
اخلروج من االحتاد األوروبي في هذا املسار 
فأخشى أنها ستنتهي بكارثة سياسية 
ماي،  مقترحــات  وتطرح  اســتثنائية«. 
التي تعرف باسم خطة تشيكرز نسبة 
ملقر إقامتها الريفــي الذي وضعت فيه 
صياغة تلك املقترحــات، تصورا لتجارة 

حرة للسلع في االحتاد األوروبي مع قبول 
بريطانيا ”بقواعد عامة“ تطبق على هذه 

السلع.
وقــال جونســون »األمر برمته يســيء 
مقترحــات  تبنــي  مت  إذا   ... للدســتور 
تشيكرز فسيعني ذلك أن قادتنا وللمرة 
1066 سيذعنون لنظام  األولى منذ عام 
أجنبي« في إشــارة لغزو وقع في القرن 
احلادي عشــر وفرض احلكــم النورمندي 

على اجنلترا.
كمــا انتقــد جونســون الطريقة التي 
تعاملت بها ماي مع املفاوضات بشــأن 
مســتقبل احلدود بني أيرلندا الشمالية 

أيرلنــدا بعد االنســحاب  وجمهوريــة 
وهي احلدود البريــة الوحيدة بني التكتل 

واململكة املتحدة بعد اخلروج.
وذكرت صحيفة التاميز أن كبير مفاوضي 
االحتــاد األوروبي ميشــيل بارنييه يعمل 
على طــرح مســودة ألنظمــة جديدة 
تفصل كيفية اســتخدام التكنولوجيا 
لتقليل عمليــات التفتيش على احلدود 

للحد األدنى.
وأضافــت الصحيفــة أن اخلطــة التي 
طرحها االحتــاد األوروبي تنــص على أن 
الســلع ميكن تعقبها باستخدام أكواد 
على حاويات الشــحن تندرج حتت برامج 

تديرها شــركات  بهم«  املوثوق  »للتجار 
مسجلة.

وذكرت رويترز في 12 أيلول أن مســؤولني 
من االحتاد األوروبي يعملــون على اتفاق 
لوضع مسودة  أيرلندي حساس  متهيدي 
بريطانيا  التكتل مع  ملعاهدة اخلروج من 
في إطار مــا وصفه بارنييــه بأنه جهد 
للتخلــص مــن املبالغات بشــأن األمر 

والتوصل التفاق.
وتقول التاميز إن تلك املقترحات ســتوزع 
على احلكومات األوروبية بعد مؤمتر حزب 
احملافظني التــي يبدأ في بريطانيا في 30 

سبتمبر أيلول.

مصر: »داعش« يعتزم تجنيد بقايا عناصر جماعة »اإلخوان«

متابعة ـ الصباح الجديد:

اتهمت أســتاذة جامعية للمرة األولى 
بريــت كافانو مرشــح الرئيس  علنــاً 
االميركــي دونالد ترامــب إلى احملكمة 
العليــا بالتحــرش جنســيا بهــا في 
الثمانينــات مــا أدى إلى إرجــاء موعد 

التصويت على تثبيته في املنصب.
وكانت كريستني بليسي فورد األستاذة 
في جامعــة بالو التــو أوردت تفاصيل 
ادعائها ضد كافانو في رســائل سرية 
الى ممثلــة منطقتها فــي الكونغرس 
وبعدها الى ســناتورة كاليفورنيا دايان 
فاينستني العضو في اللجنة القضائية 

التي ستصّوت لتثبيته.
وقالــت فــورد )51 عامــا( لصحيفــة 
»واشنطن بوســت« إنها قررت كشف 
هويتهــا ألنها شــعرت أن »من واجبها 
املدني« أن »تتغلــب على القلق واخلوف 
من الرّد« بعد أن تناقلت وسائل االعالم 

اخلطوط العريضة لقصتها.
وكان كافانــو نفــى الواقعــة في بيان 
اجلمعــة قائــال »أنفي بشــدة ودون أي 

التباس هذه االدعــاءات ، لم أقم بذلك 
ســواء فــي الثانوية أو فــي أي مرحلة 

أخرى«
وروت فــورد وهــي ناخبــة دميوقراطية 
مسجلة ل«واشنطن بوست« أن كافانو 
وصديقا لــه اعترضاها وهمــا »ثمالن 
يترنحان« داخــل غرفة نوم خالل حفلة 
لطالب ثانويني في منطقة مونتغومري 
ثمانينات  في  واشــنطن  مشارف  على 

القرن املاضي.
وتابعــت أن كافانو ثبتها على ســرير 
بينمــا كان صديقه يتفرج، والمســها 
وهو يحاول نزع ثيابها ولباسها البحري 

املؤلف من قطعة واحدة.
ومضــت تقــول أن كافانو كــّم فمها 
عندما حاولت الصراخ لطلب املساعدة. 
وقالــت »ُخيل إلي أنه قــد يقتلني عن 
طريــق اخلطأ ، كان يحاول االعتداء علي 

ونزع مالبسي«.
وروت أنها متكنت في النهاية من الهرب 
باجتاههما،  ثالــث  اندفع صديق  عندما 
الباب على نفسها في احلمام  وأغلقت 

قبل أن تغادر املنزل.
وأشارت إلى أنها لم تخبر أحدا باحلادث 

حتــى العام 2012 عندمــا كانت تتابع 
جلسات عالج نفسي لألزواج.

ولم يشــر املعالج النفسي في أوراقه 
التي اطلعت عليها »واشنطن بوست« 
الــى كافانو باالســم لكــن تفاصيل 
التحرش متطابقــة وبأنه مت من طالب 
»مدرســة نخبوية للفتيــان« أصبحوا 
بعدها »أعضــاء محترمني ونافذين في 

اجملتمع في واشنطن«.
وفي جلسة عالج نفسي تالية بعد عام، 
أشارت فورد الى التحرش بأنه »محاولة 

اغتصاب«.

»إهانة للنساء«
ودعا عدد من أعضاء اللجنة القضائية 
الى إرجاء التصويت بعد شــهادة فورد، 
مــن بينهــم اجلمهوري جيــف فليك 
املعارض الشــديد لترامــب والذي قال 
لصحيفة »واشنطن بوست« إنه »ال بد 

من االستماع« الى فورد.
ويعتبــر دعــم فليــك أحــد األعضاء 
اجلمهوريني الـ11 في اللجنة مع عشرة 
دميوقراطيني أساسيا للمضي قدما في 

عملية التصويت.

ومن املقرر أن تصّوت اللجنة القضائية 
حاليا على تثبيــت كافانو في 20 أيلول 
اجلاري على أن يليها تصويت في مجلس 
الشــيوخ بحضور كامــل األعضاء في 

حال صادقت اللجنة على التعيني.
وقال فليــك »لقد قلــت بوضوح إنني 
لســت مرتاحا للمضــي قدما بعملية 
التصويت اخلميس ما لم نســتمع الى 

روايتها ونوضح األمور بشكل أكبر«.
وأّيد السناتور ديك دوربن املوقف مضيفا 
»علينــا احترام فورد واالســتماع إليها 
فهي تتعرض لهجمات شخصية النها 

حتّلت بالشجاعة وتكلمت«.
وكتبت السناتورة فاينستني التي رفعت 
رسالة فورد الى الســلطات الفدرالية 
علــى تويتر »أوافــق الســناتور فليك 
بضرورة إرجاء التصويت هذا االســبوع 

حول تعيني بريت كافانو«.
ليندســاي  الســناتور  قال  من جهته، 
غراهام إنه »سيســتمع بســرور« الى 
تعليقات إضافية من فورد حول القضية 
لكنه نّبه إلى ضرورة أن يتم ذلك »على 
الفور حتى تستمر العملية وفق اجلدول 

الزمني«.

إرجاء موعد التصويت على تثبيته في المنصب

مرشح ترامب الى المحكمة العليا متهم بالتحرش الجنسي

تقـرير

ماي تحذر من تغير خطتها للخروج من االتحاد األوروبي 



7 الثالثاء 18 ايلول 2018 العدد )4019(شؤون عربية ودولية

Tue. 18 Sep. 2018 issue )4019)

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أقال مصطفى لهبيــري مدير األمن الوطني 
اجلزائري مســؤول األمن في مطار العاصمة 
الدولي محمد تيارتي، بعــد أنباء حتدثت عن 
تورطه في تهريب قائد عسكري سابق ممنوع 

من السفر على ذمة التحقيق.
أوردت تقارير أن مســؤول األمــن مبطار هواري 
بومدين ســمح للقائــد الســابق للناحية 
العســكرية الثانية اللواء سعيد باي مبغادرة 
اجلزائر إلى فرنسا، رغم قرار منعه من السفر 
في إطار التحقيقات في الثروات املشــبوهة 

لعسكريني ومدنيني.
وذكرت قناة »النهار أونالين« أن اإلقالة طالت 
العديد من املســؤولني باملطــار على خلفية 

تورطهم بالعديد من الفضائح.
وتأتي هــذه اخلطوة فــي إطار احلــرب التي 
الرئيس عبد  القاضي األعلى للبــالد  أعلنها 
العزيز بوتفليقة ضد »األموال القذرة« لكبار 

املسؤولني والعسكريني واملدنيني.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
حضر جنــرال صيني كبير امس االثنني افتتاح 
منتــدى إقليمــي لصحة القوات املســلحة 
ينظمه اجليشان الصيني واألميركي نحى فيه 
اجلانبان خالفاتهما بشــأن التجارة والنزاعات 

على السيادة مثل بحر الصني اجلنوبي.
الهادي للصحة  وعقد منتدى آســيا واحمليط 
العســكرية في مدينة شــيآن غــرب الصني 
600 مشــارك ومســؤولني  بحضــور نحــو 
عســكريني من 28 دولة من بينها دول حليفة 

للواليات املتحدة مثل اليابان واستراليا.
ووقف اجلنرال ســونغ بو شــوان رئيــس إدارة 
العسكرية  اللجنة  اللوجيســتي في  الدعم 
املركزية الصينية اللتقاط الصور مع تيري إم. 
راوتش القائم بأعمال نائب مساعد وزير الدفاع 
األميركي في مراسم االفتتاح في فندق فاخر 

في شيآن.
لكن ســونغ الــذي لــم يعلن عــن حضوره 
للمنتدى سلفا لم يوجه خطابا أمام املنتدى. 
وتقول مصادر عسكرية إنه مقرب من الرئيس 
شــي جني بينغ وكان يتولى ســابقا القيادة 
العســكرية الشــمالية وترقى ســريعا في 
املناصب العسكرية منذ تولي شي السلطة 

قبل ست سنوات.
وحرصــت الصني على تســليط الضوء على 
تعاونها مع اجليش األميركي رغم حرب جتارية 
مريرة بني الدولتني وخشــية الصني من دعم 
الواليات املتحدة لتايــوان وتدخلها في النزاع 

على السيادة في بحر الصني اجلنوبي.
ويركز املنتدى على مناقشــات تقنية بشــأن 
كيفية منع انتشار األمراض ومعاجلة اإلصابات. 
ومن املقرر أن تعرض القوات املسلحة الصينية 
خالله عتادا جديدا يستخدم لألغراض الطبية 

مبا يشمل طائرات ومركبات.

إقالة رئيس أمن مطار 
الجزائر بعد فرار جنرال 

إلى فرنسا

قائد عسكري صيني 
يحضر منتدى مشتركا 
مع الجيش األميركي 

متابعة ـ الصباح الجديد:

طالبت اإلدارة األميركية السفير 
وعائلته  لديهــا  الفلســطيني 
امس االول األحــد، بالرحيل فورا، 
بعثة  موظفــي  أمهلــت  فيما 
منظمة التحرير الفلســطينية 
في واشنطن حتى 13 من تشرين 
األول املقبــل إلخــالء املبنى، في 
أعقاب قــرار إغالقــه. من جهة 
أخــرى، أوقفت واشــنطن املزيد 
التــي كانت  مــن املســاعدات 
فــي  للفلســطينيني،  مقــررة 
إطــار مواصلــة ضغوطها على 
للقبول  الفلسطينية  السلطة 
يعكف  التــي  الســالم  بخطة 

البيت األبيض على إعدادها.
وأكــد مســؤول في الســفارة 
األميركيــة في تــل أبيب وقف 
تلــك املســاعدات التــي كانت 
املصاحلة،  لبرامــج  مخصصــة 

قيمتها نحو عشرة ماليني دوالر.
وقــال املســؤول في الســفارة 
املال  القســم من  إّن  األمريكية 
في  بالفلســطينيني  املتعّلــق 
وقطاع  احملتلة  الغربيــة  الضفة 
غــزة أعيد توجيهه إلــى برامج 
ولم  إسرائيليني.  وعرب  يهود  بني 
العشــرة  أّي مبلغ من  يّتضــح 

ماليني دوالر متت إعادة توجيهه.
ولم يتسّن ملســؤولني أميركّيني 
تأكيد ما إذا كان وقف املساعدة 
املساعدات  أّن كل  يعني  األخيرة 
املّتصلــة  للفلســطينيني 
بقطاعــات غيــر أمنّيــة قد مت 

إلغاؤها.
وأضاف املســؤول في الســفارة 
»كما أُعلن في آب ، أعادت اإلدارة 
توجيه أكثر من 200 مليون دوالر 
لبرامج في  أساًسا  كانت مقّررة 

الضفة الغربية وغزة«.
وقــال »في الوقت نفســه قمنا 
بتغيير توجيه قسم من العشرة 
ماليــني دوالر التــي كانت مقررة 

إلدارة النزاع«.
وأوضــح املســؤول أّن القســم 
بالفلســطينيني  املتصــل 
فــي الضفــة الغربيــة وغــزة 
برامج في  سيستخدم »لتعزيز« 

إسرائيل.
من جهة أخــرى، أكد ممثل بعثة 

منظمة التحرير الفلســطينية 
زملط  حســام  واشــنطن  لدى 
قرار إلغاء اإلقامــة له ولعائلته، 
»انتقامي  اإلجراء  هذا  أّن  معتبرًا 
وغيــر مســبوق فــي العــرف 
وأدانت منظمة  الدبلوماســي«. 
التحرير الفلسطينية هذا القرار 

في وقت الحق األحد.
التحرير  منظمــة  بعثة  وكانت 
أغلقت أبوابها رســميا اخلميس 
اإلدارة  قــرار  عقــب  املاضــي، 

األميركية بإغالق مكتبها.
اإلغالق  قــرار  أّن  زملــط  واعتبر 
موضحا  وعقابــي«،  »مؤســف 
غادرُت  املاضي،  أيار  »منذ شــهر 
الواليات املتحــدة األميركّية إلى 
فلســطني بناًء على قرار الرئيس 
محمود عباس، ولــن أعود. لكن 
أوالدي  كان األحرى اإلبقــاء على 

حتى نهاية العام الدراسي«.
التحرير  منّظمــة  عضو  وقالت 
الفلسطينية حنان عشراوي في 

األميركية  »الســلطات  إّن  بيان 
أبلغــت موظفــي البعثــة في 
واشنطن باإلجراءات املترّتبة على 
إغالق مكتــب املنّظمة، مبا فيها 
العمل  عن  بالتوّقف  مطالبتهم 
وإغالق حساباتهم البنكية وعدم 
جتديــد عقد اإليجــار«. ومنحت 
اإلدارة األميركية املوظفني مهلة 
13 تشــرين األول املقبل  حّتــى 

إلخالء املبنى.
وأضافت عشراوي »تضّمنت هذه 

اإلجراءات التعّسفية أيًضا إلغاء 
التأشــيرات األميركّيــة لعائلة 
السفير حسام زملط، مما اضطّر 
أبناءه ســعيد )7 أعــوام( وأملا )5 
إلى ترك مدرستيهما في  أعوام( 

واشنطن ومغادرة البالد«.
وتابعت »هذا السلوك االنتقامي 
مــن قبــل اإلدارة األميركية يدّل 
على مــا وصلت إليــه من حقد 
على فلســطني قيادة وشــعبا 
ليطال النساء واألطفال األبرياء«

آخر ضغوطها الغاء تأشيرات عائلة السفير

إجراءات واشنطن األخيرة ضد الفلسطينيين عقابية 
وتتجاوز األعراف الدولية والدبلوماسية

السلطات 
األميركية أبلغت 
موظفي البعثة 

في واشنطن 
باإلجراءات 

المترتّبة على 
إغالق مكتب 

المنّظمة والغت 
اقامات عائلة 

االسفير

الصباح الجديد ـ وكاالت 
اجلنوبية  الكورية  الرئاســة  أكدت 
امــس االثنــني أن مســألة نــزع 
أولوية  تشــكل  النووية  األسلحة 
لــدى الرئيــس مون جــاي إن الذي 
األسبوع  خالل  يانغ  بيونغ  ســيزور 
اجلاري لعقد قمة ثالثة مع الزعيم 

الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
إلى  الثالثاء  اليــوم  مــون  ويتوجه 
العاصمة الكورية الشــمالية في 

مؤشر جديد إلى التقارب في شبه 
اجلزيــرة، وإن كانــت احملادثات حول 
إخالئها من األســلحة النووية بني 

الشمال وواشنطن تراوح مكانها.
وقــال إمي جونــغ ســيوك كبيــر 
اجلنوبي  الكوري  الرئيس  مساعدي 
نزع  أجل  »ســنمارس ضغوطا من 
وإجراء  متقدم لســالح الشــمال 
في مقابل ذلك مــن قبل الواليات 
املتحدة، عبر إعادة إطالق حوار جدي 

بســرعة، يهدف إلى أقامة عالقات 
سلمية جديدة«.

ولعب مون الذي التقى كيم مرتني 
هذه الســنة، دور الوسيط احلاسم 
تاريخية  تنظيم قمة  إلى  للتوصل 
عقــدت فــي حزيران بــني الرئيس 
والزعيم  ترامــب  دونالد  األميركي 
الكوري الشــمالي في حزيران في 

سنغافورة.
والتــزم كيم »إخالء شــبه اجلزيرة 

الكوريــة من األســلحة النووية«، 
وهي عبارة قابلة لتفســيرات عدة. 
الطرفــان منذ ذلك احلني  ويتواجه 
لتحديــد املعنــى الدقيــق لهذه 

العبارة.
ودانت السلطات الكورية الشمالية 
وســائل »العصابات« التي تتبعها 
الواليات املتحدة واتهمت واشنطن 
بالسعي إلى نزع أسلحتها بدون أي 

تنازل في كل مرحلة.

وأوضــح إمي أن الزعيــم الكــوري 
الشمالي ســيحاول ردم الهوة بني 
واشنطن وبيونغ يانغ وسيعلب دور 

وسيط.
وأضــاف »مــن خــالل مختلــف 
اللقاءات واحملادثات الهاتفية، أصبح 
لدى الرئيس مون فهم ملا تفكر به 
الواليات املتحدة أفضل من معرفته 

مبا يفكر به الرئيس كيم«.
وســيلتقي مون الزعيــم الكوري 

الشمالي مرتني على األقل. وقال إمي 
إن كيم ميكن أن يســتقبل ضيوفه 
في املطار، وهو أمر نــادر في كوريا 

الشمالية.
اجلنوبي  الكوري  الرئيس  وسيحضر 
أيضــا حفال موســيقيا وســيزور 
األماكن الرئيســية في العاصمة، 
مع وفده الذي يضم وريث مجموعة 
»سامســونغ« لي جاي يونغ ونائب 

رئيس »هيونداي موتور«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نقلت صحيفــة دي فيلت األملانية عن 
مصــدر من االئتالف احلاكــم قوله إن 
املستشــارة أجنيــال ميركل قــررت أن 
رئيس اخملابرات الداخلية يجب أن يترك 
تدخل في  بأنــه  منصبــه العتقادها 

العمل السياسي اليومي.
رئيس  ماســن  هانس-جيورج  وتعرض 
جهــاز اخملابــرات الداخلية )بــي. إف. 
في( النتقــادات بعد أن تشــكك في 
صحة تســجيل مصور يظهر لقطات 
ملتظاهريــن مــن اليمــني املتطــرف 

يالحقون مهاجرين بعد قتل رجل أملاني 
طعنا.

االشــتراكي  الدميقراطي  احلزب  ويريد 
الشــريك األصغر في االئتالف احلاكم 
من وزيــر الداخلية احملافظ هورســت 
زيهوفر إقالة ماسن بسبب تصريحاته 
لكنه يرفض ذلك حتى اآلن. ومن املقرر 
أن يجتمع االئتالف احلاكم يوم الثالثاء 

لبحث مستقبل مانس.
وفــي غضون ذلك قامت املستشــارة 
االملانيــة أنغيال ميــركل امس االثنني 
بزيارة إلى اجلزائر التقت خاللها الرئيس 

الوزراء  ورئيس  بوتفليقــة  العزيز  عبد 
أعلنت  مــا  بحســب  اويحيى،  أحمد 

رئاسة اجلمهورية اجلزائرية.
وذكرت الرئاســة اجلزائرية في بيان أن 
الزيــارة »تأتي بدعوة مــن بوتفليقة« 
بعد عام ونصف العام على إلغاء زيارة 
كانت مقررة في شــباط 2017 بسبب 
التهاب رئوي أصيب به الرئيس اجلزائري.
أن الطرفني سيتباحثان  البيان  وأضاف 
في »الهجرة واإلرهاب العابر للحدود«.

وتابع البيان الرئاســي أن املســؤولني 
بحثا أيضا »األزمة فــي ليبيا وقضية 

مالي  في  والوضع  الغربيــة  الصحراء 
وفي منطقة الساحل«.

وتريد احلكومة األملانية تســريع إبعاد 
طالبــي اللجــوء من أصــول جزائرية 
أراضيها  مــن  وتونســية  ومغربيــة 
آمنة«،  »دول  يتحدرون مــن  بوصفهم 

بحسب مشروع قانون مت تبنيه أخيرا.
وتبــّرر برلني هذا القــرار بأنها رفضت 
تقريبــا كل طلبات اللجــوء من هذه 
الــدول، وبنســبة أكثر مــن %99 من 

طلبات اللجوء املقدمة من جزائريني.
ويســعى الكثيــر مــن اجلزائريني الى 

البالد بسبب أوضاع اقتصادية  مغادرة 
صعبة.

في املقابل، قامــت اجلزائر، منذ 2014، 
بترحيل أكثر مــن 33 ألف مهاجر من 
دول جنــوب الصحراء نحــو بلدانهم، 

بحسب مصدر رسمي.
ونددت منظمات غير حكومية بترحيل 
آالف املهاجرين من اجلزائر منذ شــهر 
كانون الثاني في ظروف »غير إنسانية«.

وفي ليبيا الغارقــة في الفوضى منذ 
ســقوط نظــام معمــر القذافي في 
2011، تتنازع على الســلطة حكومة 

الوفــاق الوطني املنبثقــة من عملية 
رعتها األمم املتحــدة والتي تعترف بها 
األســرة الدولية، وحكومة موازية في 
الشرق حتظى بتأييد آخر برملان منتخب.
علــى صعيــد مشــكلة الصحــراء 
الغربيــة، تطالب البوليســاريو التي 
اســتفتاء  بتنظيم  اجلزائــر  تدعمها 
لتقرير املصير فــي الصحراء الغربية، 
فــي حني يرفض املغرب أّي حل ســوى 

حكم ذاتي في ظل سيادته.
وتشــمل زيارتها احلالية لقاء تلميذات 
مدرســة للبنات واجتماعــا مع ممثلي 

اجملتمــع املدني، بحســب مــا اعلنت 
احلكومة االملانية.

وكانت وكالة األنباء الرسمية اجلزائرية 
أوردت االحد أن أكثر من 200 مؤسسة 
أملانية تنشط في مختلف القطاعات 

في اجلزائر.
في األشهر الســبعة األولى من العام 
2018، استوردت اجلزائر منتجات أملانية 
بقيمة 1,9 مليار دوالر )1,6 مليار يورو( 
مــا يجعل أملانيا حتتــل املركز اخلامس 
من بــني ممّونيها، وفق أرقــام اجلمارك 

اجلزائرية.

نزع السالح النووي أولوية لدى سول في قمة بيونغ يانغ

ميركل قررت إقالة رئيس المخابرات األلمانية

متابعة ـ الصباح الجديد:

وصل وزير الدفــاع األميركي جيمس 
إلى ســكوبيي  االثنني  امس  ماتيس 
لدعم مؤيدي تغيير اســم مقدونيا 
في االستفتاء املقبل في هذا الشأن، 
وتطويق ما أســماه حملة روســية 

»للتأثير« على هذا االقتراع.
ويفتــرض أن يحدد املقدونيون في 30 
أيلول ما إذا كانوا يريدون أن يصبحوا 
مواطني »مقدونيا الشمالية« مبوجب 
االتفاق الــذي وقع في متوز مع اليونان 
وميهــد النضمــام البــالد إلى حلف 
مفاوضات  وفتح  األطلســي  شمال 

انضمامه إلى االحتاد األوروبي.
ومنــذ اســتقالل هــذه اجلمهورية 
 1991 في  الســابقة  اليوغوسالفية 
تعتــرض اليونــان علــى احتفاظها 
باسم مقدونيا الذي يحمله اقليمها 
الشمالي. وهي ترى في ذلك استيالء 
على إرثها التاريخــي وخصوصا إرث 
امللك االســكندر األكبر، وتشتبه بأن 
جارتها الصغيرة لديها نوايا توسعية.
وبســبب اعتراض أثينــا، يعطل هذا 

النــزاع انضمام هــذا البلد الصغير 
الواقع في البلقان ويبلغ عدد سكانه 
2,1 مليــون نســمة، إلــى احللــف 

األطلسي واالحتاد األوروبي.
وقال ماتيــس في الطائرة التي أقلته 
إلى العاصمــة املقدونية إن املوافقة 
على تغيير االسم »مهمة جدا ،للذين 
ميكن تغيير حياتهم بفرص اقتصادية 

وأمن داخل ، ثالثني أمة دميوقراطية«.
وأضاف »لكنه قرار يعود إلى أصدقائنا 
املقدونيــني«، مؤكــدا أنــه »أيا كان 

خيارهم ، سنحترمه«.
املقدونية  نظيرته  ماتيس  وسيلتقي 
رادميال شيكيرنســكا ورئيس الوزراء 
اليمني  من  القريب  إيفانوف  غيورغي 
القومي واخلصم املعلن لهذا االتفاق.

تعارض  التي  روسيا  وتتهم واشنطن 
أوروبا  إلى  توسيع احللف األطلســي 
بالقيام  البلقــان،  الشــرقية وفــي 
بحملة تضليــل فــي مقدونيا عبر 
شــبكات التواصــل االجتماعي لرد 

الناخبني املقدونيني عن التصويت.
»حملة  أســماه  مــا  ماتيــس  ودان 
التأثير الروسية« في هذه اجلمهورية 
الصغيرة،  الســابقة  اليوغوسالفية 

مؤكــدا أن موســكو حتــاول خداع 
الناخبني.

وقــال »ال نريد أن نرى روســيا تفعل 
هناك ما فعلته في العديد من الدول 
األخرى«. وأضاف أنــه ليس لديه »أي 
شــك« في أن روســيا قامت بتمويل 
معارضــة  سياســية  مجموعــات 

لالستفتاء.
وكان بلــد آخر في البلقان ذي أغلبية 
ســالفية، هو مونتينيغرو، انضم إلى 
احللــف األطلســي فــي 2017 على 
الرغم من املعارضة الشديدة لروسيا 

وجزء من سكانه.
وترى الورا كوبر املكلفة شؤون روسيا 
وأوروبا الوســطى فــي وزارة الدفاع 
األميركية، أن موســكو تدفع أمواال 
للناخبــني ليمتنعوا عــن التصويت 
موالية  منظمــات  ماليــا  وتدعــم 
»إنهم  وقالت لصحافيني  لروســية. 
يهاجمون حاليا بالتضليل وأشــكال 
أخرى من التأثيــر اخلبيث حملاولة دفع 

املقدونيني إلى تغيير موقفهم«.
أن  األميركية  املســؤولة  وأضافــت 
الروســية »حتاول رســميا  احلكومة 
إقنــاع بلد آخــر، لكن األمــر يتحول 

بســرعة الــى تالعب وتهديــدات«، 
لكنهــا امتنعــت عن اخلــوض في 

التفاصيل.
وفــي مقابلة مع املوقــع االلكتروني 
اإلخبــاري املقدوني »نوفــا مقدونيا« 
في نهاية آب ، اتهم السفير الروسي 
في ســكوبيي أوليغ شيرباك الغرب 
ونفسي  إعالمي  »ضغط  مبمارســة 

كبير« على الناخبني.
املقدونية  اإلعــالم  وتــروج وســائل 
وخصوصا شبكات التلفزيون الكبرى، 
ل«النعم« التي ترجح اســتطالعات 

الرأي فوزها.
أمــا املعارضــة اليمينيــة القومية 
املمثلة ب«املنظمة الثورية املقدونية 
الداخلية-احلزب الدميوقراطي للوحدة 
الوطنيــة املقدونيــة«، فقــد دعت 
الناخبني إلى التصويت حسب آرائهم 
الشــخصية، ولم تشارك في حملة 
االقتراع جتري على شبكات  ملقاطعة 

التواصل االجتماعي.
وحســب الدســتور املقدونــي هذا 
االستفتاء تشــاوري، ويفترض أن يقر 
البرملان بعد ذلــك نتيجة التصويت، 

بأغلبية الثلثني.

يمهد النضمام البالد إلى حلف شمال األطلسي

وزير الدفاع األميركي في مقدونيا لتطويق التأثير الروسي على االستفتاء

تقـرير



بكين ـ رويترز:
ارتفعت أســعار النفط العاملية متعافية من 
خســائرها املبكــرة أمس االثنــن بالرغم من 
تأكيدات من واشــنطن بأن السعودية وروسيا 
والواليات املتحدة يســتطيعون زيــادة اإلنتاج 
بســرعة كافية لتعويض نقص اإلمدادات من 

إيران وغيرها.
وقال وزيــر الطاقــة األميركي ريــك بيري في 
مقابلة مع رويترز يوم اجلمعة إنه ال يتوقع زيادة 
كبيرة في األسعار وإن الدول الثالث، وهم أكبر 
ثالثة منتجن فــي العالم، ميكنهم رفع اإلنتاج 

العاملي على مدى 18 شهرا.
وزاد خام القياس العاملي مزيج برنت 25 ســنتا 
الــى 78.34 دوالر للبرميــل ليعكس خســائر 

سابقة في اجللسة بنسبة 0.2 باملئة.
وزاد خام غرب تكســاس الوسيط األميركي 28 
ســنتا إلى 69.27 دوالر للبرميل بعد أن سجل 
هبوطــا قدره 20 ســنتا في وقت ســابق من 

اجللسة.
وتراجعــت صادرات إيران مــع خفض عدد أكبر 
من العمــالء، ومــن بينهم الهنــد ثاني أكبر 
مشتر للنفط اإليراني، الواردات قبل إعادة فرض 
الثاني. وتهدف  أميركية في تشــرين  عقوبات 
واشنطن لوقف الصادرات اإليرانية متاما إلرغام 
طهــران على إعــادة التفاوض بشــأن االتفاق 

النووي.

لندن ـ رويترز:
حافظ الدوالر على مكاســبه أمس االثنن مع 
ترقب املستثمرين لتطورات احلرب التجارية بن 

الواليات املتحدة والصن.
ومن املرجح أن يعلــن الرئيس األميركي دونالد 
ترامب رســوما جديدة على واردات من الصن 
بنحو 200 مليار دوالر، وفقا ملا ذكره مسؤول بارز 

لرويترز.
ومن املرجح أن تكون الرســوم بنســبة عشرة 
باملئة أي أقل من الرســوم التــي كانت تدرس 

اإلدارة فرضها والبالغة 25 باملئة.
وقادت تلك األنباء مؤشــر الــدوالر إلى االرتفاع 
نحــو 0.5 باملئة يوم اجلمعة إلــى 95 في أكبر 
صعــود يومي منذ 23 آب. وجرى تداول مؤشــر 
العملــة األميركية عند هذا املســتوى تقريبا 
يوم االثنن. وارتفع الدوالر فــي مقابل العملة 
الصينية وسجل في أحدث معامالت 6.87 يوان 
مقارنة مع 6.86 يوان في إغالق تداوالت اجلمعة.

وجرى تــداول اليورو في أحــدث تعامالت عند 
1.1635 دوالر، انخفاضا من أعلى مســتوى في 
ثالثة أسابيع 1.1721 دوالر املسجل يوم اجلمعة. 
وتراجع اجلنيه االســترليني من ذروة األســبوع 

املاضي البالغة 1.3145 دوالر إلى 1.3080 دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانات مــن معهد اإلحصاءات التركي 
أمــس االثنن ارتفاع معــدل البطالة إلى 10.2 
باملئة في الفترة من أيار إلى متوز مقارنة مع 9.7 
باملئة قبل شــهر. ولم يتغيــر املعدل عنه قبل 

عام.
وبلغــت البطالة في القطاعــات غير الزراعية 
12.1 باملئة في املتوســط بن أيــار ومتوز وفقا 
لألرقام ارتفاعا من 11.6 باملئة قبل شــهر لكن 

انخفاضا من 12.2 باملئة قبل سنة.
في الســياق، قالــت وزارة املالية التركية أمس 
االثنن إن عجز امليزانية بلغ 5.8 مليار ليرة )931 
مليون دوالر( فــي آب. )الــدوالر = 6.2321 ليرة 

تركية(.
وحققت ميزانيــة آب فائضا أوليا، ال يشــمل 
فوائــد الديون، بلــغ 2.5 مليار ليرة. وبحســب 
األرقــام بلغ عجز امليزانيــة 50.8 مليار ليرة في 

األشهر الثماينة األولى من العام.
وقال معهــد اإلحصاءات التركي أمس إن إنتاج 
قطاع الصناعات التحويلية منا بنسبة معدلة 
في ضوء عوامل التقــومي بلغت 5.6 باملئة على 

أساس سنوي في متوز.

الدوالر يحافظ
على مكاسبه

10.2 % نسبة البطالة 
في تركيا 

78.5 دوالرًا
لبرميل »برنت«
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد محافــظ البنك املركزي علي 
حتويل  أن  االثنــن،  أمــس  العالق، 
الدوالر من العراق الى ايران متوقف 
منذ 2012، عازيا تلك اإلجراءات إلى 
أن أي حوالة بالدوالر ستمر بالبنك 
االحتياطي الفيدرالي األميركي، ما 

يؤدي الى إيقاف تلك احلوالة.
وفــي حن أشــار العــالق إلى أن 
حتول  شــهدت  املاضية  األشــهر 
املتابعة  منطقــة  الــى  العــراق 
االعتيادية بعد ان كان في املنطقة 
الرمادية، قال في تصريح صحافي 
إن “حتويــل الدوالر مــن العراق الى 
ايران متوقف منذ 2012، وااليرانيون 
على اطالع بذلك، اذ يجري التحويل 

بعمالت اخرى”.
واوضــح أن “العــراق كان مصنفا 
في املنظمة املالية املســؤولة عن 
تصنيــف الدول في اطار غســيل 
االموال، ضمــن املنطقة الرمادية، 
وبطريقه الى الدخول الى املنطقة 
السوداء، ليصبح منطقة معزولة 
ماليــا وكان تقريــر تقييم العراق 

يحوي على 700 مالحظة”.
ومضــى الى القــول: “وبعد عمل 
حثيث ازلنا كل التحفظات وحولنا 
العراق من املنطقــة الرمادية الى 
وفي  املســتمرة،  املتابعة  منطقة 
االشهر املاضية حتولنا الى منطقة 
املتابعة االعتياديــة حالنا حال أي 

دولة في العالم”.
في الســياق، أعلن محافظ البنك 
املركزي، أمــس االثنن، عزم البنك 
العملة  من  كبيــرة  كميات  طرح 
من الفئات الصغيرة شهر تشرين 
إلــى وجود  املقبل، مشــيرا  األول 

خطة لتعويــض الفئات الصغيرة 
التالفة.

وقــال العالق في تصريح صحافي: 
“لدينــا عمالت صغيــرة بكميات 
مناســبة، لكــن كثــرة حركتها 
وتداولهــا واســتخدامها وعــدم 
العناية بها تؤدي الى تلفها بنحو 
سريع، كما ســبق للبنك املركزي 
العراقي بعد 2004 ان سك عمالت 
معدنيــة بكميات كبيــرة لكنها 
لم تلق قبوال او رواجا في الســوق 

احمللية، االمر الذي سبب خسائر له، 
بسبب ان السوق كانت قد تعودت 
على العملة الورقية ما يجعل من 
الصعب تسويق العملة املعدنية”.

وأضــاف أن “البنــك املركزي وضع 
مؤخــرا خطــة لتعويــض ما هو 
موجــود مــن الفئــات الصغيرة 
التالفة، إذ سيطرح الشهر املقبل 
كميات كبيرة منها ستلبي حاجة 

السوق متاما”.
واوضح العــالق، أن “البنك يتلقى 

الكثير من االوراق النقدية التالفة 
ونســتبدلها بأوراق نقدية جديدة 
مــن خالل جلنــة موســعة تقوم 
صحتها،  مــن  للتأكد  بفحصها، 
املواطنن  امــام  مفتوحة  فأبوابنا 
الســتقبال أي كميات من العملة 

التالفة”.
أنهى  املالية،  األوراق  على صعيــد 
املؤشــر العــام لســوق العــراق 
تعامــالت أمس االثنــن، متراجعاً 
 539.11 مســتوى  عنــد   ،0.65%

نقطة، خاسراً 3.55 نقطة، مقارنة 
مبستويات إغالق باجللسة املاضية.

وتأثر أداء سوق األوراق املالية، بتراجع 
13 سهماً، تقدمها املصرف األهلي 
املوصل  تاله مصــرف   ،6.67% بـــ 
 ،4.11% املنصور  %5.26، ومصــرف 

ومصرف االستثمار بـ 3.03%.
في املقابــل، ارتفع ســهما إنتاج 
%1.78، ومدينة  وتســويق اللحوم 

ألعاب الكرخ 0.21%.
وتراجــع حجم التداوالت أمس إلى 

141.86 مليون ســهم، في مقابل 
329.39 مليون ســهم باجللســة 
املاضيــة، كما انخفضــت قيمة 
التداوالت إلى 131.57 مليون دينار، 
في مقابــل 157.39 مليــون دينار 

باجللسة السابقة.
وتصدر ســهم مصــرف املنصور 
التعامــالت حجمــاً وقيمــًة، من 
خالل تداول 66.25 مليون ســهم، 
والســيولة بقيمة بلغــت 46.87 

مليون دينار.

المركزي: »الحواالت« من العراق الى إيران
تحت إشراف البنك الفيدرالي األميركي

أكد توقفها منذ 2012

العالق: العراق كان 
مصنفا في المنظمة 
المالية المسؤولة عن 
تصنيف الدول في اطار 
غسيل االموال، ضمن 
المنطقة الرمادية، 
وبطريقه الى الدخول 
الى المنطقة السوداء، 
ليصبح منطقة معزولة 
ماليا وكان تقرير تقييم 
العراق يحوي على 700 
مالحظة

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت شــركة احلفر العراقية عن 
اجنازها املشــاريع املكلفــة بها من 
قبل وزارة النفــط على وفق معايير 
الصحة والسالمة املهنية واحملافظة 
العمل  أن  مبينــة  البيئــة،  علــى 
املشترك بينها وبن شركة بتروناس 
املاليزيــة أثمر عن اجنــاز العمل في 

الوقت احملدد.
وثمن معاون مدير عام شركة احلفر 
لشــؤون الصحة والسالمة والبيئة 
علــي رؤوف علي وباجو بيلونك نائب 

رئيــس شــركة بترونــاس املاليزية 
موقع جهازي  فــي  العاملن  جهود 
احلفــر )lDC54( و)lDC58( في حقل 
الغراف النفطــي التابع حملافظة ذي 

قار.
فريــق فني عالي املســتوى من كال 
الشركتن قيموا االداء املتميز لفريق 
العمل املشــترك الذي أبدى إلتزامه 
مبعايير الصحة والســالمة املهنية 
واحملافظة علــى البيئة واجناز العمل 

في الوقت احملدد.
وســبق لبتروناس املاليزية أن أجنزت 

بنجــاح وأمان تــام أول وأفضل فئة 
جيــدة مــن اآلبــار، إذ مت حفــر بئر 
 )IDC55( باســتخدام بــرج احلفــر
الذي متلكه وتشــغله شركة احلفر 
الوطنية  الشركات  إحدى  العراقية, 
التابعة لــوزارة النفط، وهو رابع بئر 
 )Wellpad-J( ضمــن رقعــة اآلبــار
والذي بدأت عمليات حفره في كانون 

الثاني عام 2017.
وعرضت شركة بتروناس على شركة 
احلفر العراقية خطة تطوير اساليب 
الصحــة والســالمة والبيئة لبرج 

احلفر )IDC55( بالتعاون مع اخملتصن 
لشــركة  التقنية  اخلدمــات  فــي 
بتروناس، ومت وضــع برنامج لتفعيل 
والبيئة  والسالمة  الصحة  اساليب 
لضمان أن تكــون عملية احلفر في 
والبيئة  والســالمة  الصحة  مجال 

تعمل بكامل طاقتها وفعاليتها.
يذكر أن شركة احلفر العراقية إحدى 
املتخصصة  النفط  وزارة  تشكيالت 
اآلبار وتعمل على  في عمليات حفر 
رقــع جغرافيــة في جميــع انحاء 

العراق. 

الحفر العراقية وبتروناس الماليزية ينجزان حفر بئرين في حقل الغراف النفطي

متابعة الصباح الجديد:

نقلت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
عــن مســؤولن صينين القــول إن 
احلكومة الصينية قد ترفض املشاركة 
فــي محادثات التجــارة املقترحة مع 
وقــت الحق  املتحــدة في  الواليــات 
هذا الشــهر إذا مضــت إدارة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب قدما في فرض 
رسوم إضافية على الواردات الصينية.

عن  جورنــال  وول ســتريت  ونقلــت 
مســؤول صيني كبير القول إن بالده 
لن تتفــاوض »والبندقية موجهة إلى 

رأسها«.
يقدمون  آخــرون  ويقترح مســؤولون 
املشــورة لقادة البالد أن تفرض الصن 
حدودا على بيــع املكونات واإلمدادات 
التي حتتاجها الشــركات األميريكية، 
تصدير«  »قيــود  بذلك  مســتخدمة 

لتهديد سالسل إمداداتها.
وكان وزير اخلزانة األميريكي ســتيفن 
منوتشــن اقترح بدء محادثات جتارية 

جديدة قرب 20 أيلول.

وشــرعت الصن في مناقشة خطط 
التفكير  احلضور، لكنها بــدأت تعيد 
في املشــاركة بسبب احتمال اإلعالن 

عن رسوم جديدة هذا األسبوع.
الى ذلك، قالت وزارة اخلارجية الصينية 
أمس االثنــن إن احلكومة ســترد إذا 
رســوما  املتحدة  الواليــات  فرضــت 
جمركيــة جديدة وذلــك قبيل إعالن 
الرئيس األميركي دونالد ترامب املتوقع 
عن رســوم جديدة على سلع صينية 

قيمتها 200 مليار دوالر.
وقال قنغ شوانغ املتحدث باسم الوزارة 
خالل إيجاز صحفــي يومي في بكن 
إن أي محادثــات بن البلدين ينبغي أن 

تكون على قدم املساواة.
وقــال مصــدر مطلــع إن الرئيــس 
األميركي دونالد ترامب أمر مساعديه 
باملضي قدما في فرض رسوم جمركية 
 200 على سلع صينية إضافية بنحو 
مليار دوالر، بالرغم من مســاعي وزير 
األميركي ســتيفن منوتشن  اخلزانة 
الستئناف محادثات جتارية مع الصن.

لكن املصــدر قــال إن توقيت تفعيل 
لم  اإلضافيــة  اجلمركيــة  الرســوم 

يتضح.
وكان ملنــح الضوء األخضر للرســوم 
اجلمركيــة، وهو ما نشــرت بلومبرج 

فــي البداية تقريرا بشــأنه، أثرا فوريا 
التقرير  وقــاد  املالية.  األســواق  على 

األسهم األميركية لالنخفاض، وغذى 
انخفاضــات في اليــوان الصيني في 

ملؤشر  ومكاسب  اخلارجية  التعامالت 
الدوالر ودفع املؤشــر ستاندرد آند بورز 

500 للتراجع.
وكان ترامــب، الــذي فــرض بالفعل 
رســوما بنســبة 25 باملئة على سلع 
صينية بقيمة 50 مليار دوالر، قال قبل 
أسبوع إنه سيضيف رسوما جمركية 
على ســلع صينية أخرى بقيمة 200 
مليار دوالر وأن لديه رســوما جمركية 
علــى واردات صينيــة إضافية بقيمة 
267 مليار دوالر ”جاهــزة للتنفيذ في 

فترة زمنية قصيرة إذا أردت“.
وكانت إدارة ترامب طالبت بأن تقلص 
الصن فائضهــا التجاري مع الواليات 
املتحــدة البالغ 375 مليــار دوالر، وأن 
توقف سياسات تهدف إلى االستحواذ 
على تقنيات وحقــوق ملكية فكرية 
أميركية وأن تتراجع عن دعم صناعات 

التكنولوجيا املتطورة.
وقال البيت األبيض في بيان إن ترامب 
أوضــح أنه وإدارته ســيواصالن اتخاذ 
إجراءات ملعاجلة املمارســات التجارية 
الصينيــة ودعا بكــن لتبديد اخملاوف 

األميركية.
وانتهت األســبوع املاضي فترة نقاش 

عام بشأن قائمة السلع التي ستفرض 
عليها رســوم جمركيــة بقيمة 200 
مليــار دوالر، التي شــملت منتجات 
مختلفة لتكنولوجيا اإلنترنت وأجهزة 
إلكترونيــة أخــرى، ولوحــات الدوائر 
املطبوعة، وســلع استهالكية تتراوح 
من حقائب اليد إلى الدراجات واألثاث.

التجاري  املمثــل  مكتــب  ويعكــف 
بناء  القائمة  تنقيــح  على  األميركي 
أُثيرت في جلسات  التي  على املسائل 
املكتوبة.  والطلبات  العامة  االستماع 
وفي اجلوالت الســابقة من الرســوم 
اجلمركيــة املفروضــة ضــد الصن، 
استغرق تنقيح القائمة ما يتراوح بن 
أسبوع إلى أسبوعن وما بن أسبوعن 
آخرين إلــى ثالثة أســابيع للبدء في 

حتصيل الرسوم.
يأتي القــرار أيضا بالرغــم من دعوة 
األميركية في  اخلزانــة  وزارة  وجهتها 
وقت ســابق من األســبوع ملسؤولن 
صينن كبار، مبا فــي ذلك نائب رئيس 
مجلس الدولة ليو خــه إلجراء املزيد 
إلى حل  التي تســعى  احملادثــات  من 
اقتصادين  أكبر  بن  التجارية  اخلالفات 

في العالم.

تقـرير

الصين تلّمح لعدم مشاركتها في محادثات التجارة الجديدة مع أميركا
تعهدت بالّرد حال فرضت واشنطن رسومًا جديدة

حاويات شحن صينية في ميناء سياتل بوالية واشنطن

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الروســي  الطاقة  وزيــر  قــال 
ألكسندر نوفاك أمس االثنن إن 
جميع الســيناريوهات املمكنة 
قد  النفط  إنتــاج  بخصــوص 
تخضع للنقاش في اجتماع بن 
دول أوبك واملنتجن غير األعضاء 

في اجلزائر خالل الشهر اجلاري.
وردا على ســؤال عما إذا كانت 
أوبــك واملنتجون اآلخــرون في 
أوبك+  باســم  يعرف  مــا  إطار 
زيادة اإلنتاج من  قد يناقشــون 
املســتويات املتفــق عليها في 
”أعتقد  نوفــاك  قــال  حزيران، 
أن لدينا إمكانية ملناقشــة أي 

سيناريوهات محتملة“.
أوبك+  اجتماع  إن  نوفــاك  وقال 
ســيناقش توقعــات العــرض 

والطلب في الربع األخير. 
مســتعدة  روســيا  أن  وأضاف 
الواليات  مع  التعاون  ملناقشــة 
املتحدة إلحداث توازن في سوق 
النفط لكنها ال جتري مثل تلك 

املباحثات في الوقت الراهن.
على الصعيــد ذاته، قال نوفاك 
في أعقــاب لقائه مــع نظيره 
األميركي ريك بيري في موسكو: 
"روسيا على ثقة تامة بقدرتها 
التنافسية فيما يخص توريدات 
الغاز إلى أوروبا. ونحن ال نخشى 

املسال  الغاز  توريدات  منافسة 
األميركي، ولم نتخذ أي إجراءات 
ملنع توريد الغــاز األميركي إلى 

أوروبا".
وأشار إلى عدم جواز فرض قيود 
مفتعلة على املوردين، مؤكدا أن 
ذلك قد يؤدي إلى عواقب ال ميكن 
التنبــؤ بها على أمــن الطاقة 

بنحو عام.
وفي ســياق متصل، قال الوزير 
الروســي: "نحــن قلقــون إزاء 
اإلعــالن عنه  الــذي مت  املوقف 
إمكانية  بشــأن  والتصريحات 
فــرض عقوبات على مشــروع 
املنافسة متاما، يهتم  قادر على 

بــه املســتهلكون األوروبيون"، 
في إشارة إلى مشروع "السيل 
الغــاز  لنقــل   "2 الشــمالي 

الروسي إلى أوروبا.
وتابع قائال: "نرى أن اســتهالك 
وينخفض  يزداد،  أوروبا  الغاز في 
اإلنتاج احمللي، مؤكدا أن مشروع 
"السيل الشــمالي 2" مشروع 
جتاري بحــت، وأن تطوير البنية 
التحتيــة للغــاز تهــدف إلى 

حماية املستهلكن أوال.
بحــث معه  أنه  نوفــاك  وذكر 
"دائرة واســعة من املســائل"، 
مشــيرا إلــى أن بالرغــم من 
البلدين،  بن  الصعبة  العالقات 

"يعد قطــاع الطاقة اليوم أحد 
بإيجاد  تســمح  التي  اجملــاالت 
نقــاط االلتقــاء علــى بعض 

االجتاهات".
وبحــث مــع الوزيــر األميركي 
فــي  األوضــاع  بالتفصيــل 
األســواق العامليــة والتوقعات 
بشــأن تطورها وضرورة العمل 
املشــترك من أجل توفير موارد 
وضمان  للمستهلكن  الطاقة 
أمن الطاقــة، إضافة إلى عمل 
الشركات األميركية في السوق 
املشتركة  واملشــاريع  الروسية 

في دول ثالثة.
إنشاء  بيري  على  نوفاك  واقترح 

صندوق اســتثماري مشــترك 
مجال  فــي  مشــاريع  لتنفيذ 
الفعال  واالســتخدام  الطاقة 
للطاقة وتطويــر تكنولوجيات 
روســية  صناديــق  مبشــاركة 
الصندوق  وخاصــة  وأميركية، 
الروسي لالستثمارات املباشرة.

كما أبلغ بيري نظيره األميركي 
بسير املفاوضات الثالثية بشأن 
توريدات الغاز مع االحتاد األوروبي 

وأوكرانيا.
وأكد نوفاك أن روسيا منفتحة 
على احلوار مع الواليات املتحدة، 
وأنــه اتفق مع ريــك بيري على 

مواصلة احلوار.

أوبك والمستقلون يناقشون سيناريوهات اإلنتاج في الجزائر

محافظ البنك املركزي علي العالق



بيتر سنجر *

في الشهر املقبل، ســيبدأ أحد قضاة 
والية أوريجــون النظر بقضية مرفوعة 
ضد حكومة الواليات املتحدة نيابة عن 
21 شابا، بدعم من منظمة »أطفالنا« 
التي ال تهدف إلــى حتقيق الربح، والتي 
النشــطة من  املســاهمات  أن  عي  تَدَّ
جانب السلطات في أزمة املناخ تنتهك 

حقوقهم الدستورية. 
وحــاول املدعى عليهم فــي احلكومة 
مرارا وتكرارا ــــ من دون جناح حتى اآلن 
ــ حمــل احملكمة على رفــض الدعوى 
أو تأجيلهــا، ومن املقــرر حاليا أن تبدأ 
احملاكمة في التاســع والعشــرين من 

أكتوبر/تشرين األول املقبل.
من حيث املبــدأ، تَُعد احلكومات، وليس 
احملاكم، في الوضع األمثل التخاذ القرار 
بشــأن أي السياســات أفضل في حل 
في  واالجتماعية.  البيئية  املشــكالت 
عــام 1992، َقِبلَــت دول العالَم، مبا في 
ذلك الواليات املتحدة، والصني، والهند، 
وكل الدول األوروبية )وما بلغ مجموعه 
189 دولة بحلول عام 2006( املسؤولية 
عن التصدي لتغير املناخ. وفي اجتماع 
»قمة األرض« في ريو دي جانيرو، اتفقت 
احلكومات على تثبيت الغازات املسببة 
لظاهــرة االنحباس احلــراري الكوكبي 
»عند مستوى منخفض بالقدر الكافي 
ملنع التدخل البشري اخلطير في النظام 

املناخي«.
لــم حتــدد االتفاقيــة أي املســتويات 
ملنع مثل  الكافــي  بالقــدر  منخفض 
هذا التدخل اخلطيــر في مناخنا، لكن 
اإلجماع العلمي يشير إلى أن السماح 
إلى  العاملية  احلــرارة  درجــة  بارتفــاع 
متوســط يزيد على درجتــني مئويتني 
فوق مستويات ما قبل الصناعة، يعني 
اجملازفة بالتعجيل بالكارثة. واألســاس 
الذي يقــوم عليه هذا االســتنتاج، أن 
رمبا  احلرارة بهذا املستوى  ارتفاع درجات 
يجعــل املزيد من االنحباس احلراري أمرا 

حتميا.
عندما ترتفع درجة حرارة احمليط املتجمد 
الشــمالي يتناقص محتواه من اجلليد 
ويتزايد  الشــمس،  ألشــعة  العاكس 
محتــواه من املاء الداكــن الذي ميتص 
حرارة الشــمس. على نحــو مماثل، مع 

ذوبان اليابســة املتجمدة في سيبيريا، 
فإنها تطلق غــاز امليثــان، أحد غازات 
االنحبــاس احلراري الكوكبــي القوية، 
الذي يعمل علــى التعجيل باالنحباس 

احلراري الكوكبي.
مــن الواضــح أن ارتفاع درجــة احلرارة 
حتى مبقدار 1.5 درجة مئوية ســيكون 
خطيــرا. ويتوقع العلماء أن يتســبب 
جتاوز هذا احلــد األدنى في اختفاء الدول 
الهادئ  اجلــزر اخلفيضة فــي احمليــط 
حتت أســطح البحار املتزايدة االرتفاع، 
فضال عن نوبات جفاف، وحرائق غابات، 
وفيضانــات غير مســبوقة. وللحفاظ 
على ظروف مناخية آمنة، يتعني علينا 
أن مننع الزيادة في درجة احلرارة العاملية 

من جتاوز درجة مئوية واحدة.

للغاية،  قليلة  وباســتثناءات  ذلك،  مع 
التدابير  اتخاذ  في  احلكومات  فشــلت 
الكافيــة لوقــف تغيــر املنــاخ، كما 
تســاهم أغلبها في تفاقم اخملاطر من 
خالل مواصلة دعم اســتعمال الوقود 
األحفوري. وعلى هذا فإن النشطاء في 
بلجيكا، وكولومبيا، وأيرلندا، ونيوزيلندا، 
وسويســرا،  وباكســتان،  والنرويــج، 
وهولندا، يسعون إلى استغالل احملاكم 
لكسب ما ال ميكنهم احلصول عليه من 

خالل العمل السياسي.
كانت أول دعوى قضائية تتعلق باملناخ 
وتنتهــي إلى قرار إيجابــي هي قضية 
مؤسســة أورجيندا ضد دولة هولندا، 
حيث قضت محكمة هولندية في عام 
2015 بإلزام احلكومــة بضمان خفض 

االنبعاثات الغازية التي تصدرها هولندا 
مبقدار الربع خالل خمس ســنوات. وفي 
االســتجابة لهــذا، قامــت احلكومة 
الهولنديــة بتصعيــد جهودها للحد 
من االنبعاثات، لكنها استأنفت احلكم 
أيضا. وفي شــهر أكتوبر/تشرين األول، 
ســوف تصدر محكمة االستئناف في 

الهاي حكمها بشأن هذا االستئناف.
وبرغم أهميــة قضيــة أورجيندا، فإن 
املتحدة  الواليات  جوليانا ضــد  قضية 
تَُعــد القضية املناخيــة األكثر أهمية 
حتى يومنا هــذا. وإذا كانت أي قضية 
القرن«،  »محاكمــة  وصف  تســتحق 
فتلك هي. ذلك أن نتيجتها تنطوي على 
عواقب تؤثر علــى كل من يعيش على 
كوكب األرض خالل ما تبقى من القرن 

احلادي والعشرين، ورمبا لعدة قرون أخرى 
بعــد ذلك. تَُعد الواليــات املتحدة ثاني 
أكبر مصدر في العالَم النبعاث الغازات 
املســببة لالنحباس احلراري الكوكبي، 
ويعادل نصيب الفرد في االنبعاثات نحو 
ضعف أكبر دولة مصــدرة لالنبعاثات، 

وهي الصني. 
إذا تبنينــا وجهة النظر القائلة بأن كل 
شــخص على كوكب األرض يستحق 
حصــة متســاوية من قــدرة الغالف 
اجلــوي على امتصــاص االنبعاثات من 
احلراري  لالنحبــاس  املســببة  الغازات 
الكوكبي، فــإن الواليات املتحدة تصدر 
ما يعادل 3.5 أضعاف حصتها العادلة. 
غازات  مــن  تطلق  املتحدة  والواليــات 
االنحباس احلراري الكوكبي قدرا يتجاوز 

ما تطلقــه الهند على ســبيل املثال، 
برغــم أن عدد ســكانها ال يتجاوز ربع 
عدد ســكان الهند. عــالوة على ذلك، 
كان مبدأ املساواة في نصيب الفرد في 
الصناعية  الدول  مع  االنبعاثات سخيا 
مســؤوليتها  يتجاهل  ألنــه  القدمية، 
التاريخية عــن االنبعاثات املاضية التي 
قادتنا إلى املوقف الذي نعيشــه اليوم. 
وإذا لم تســارع الواليــات املتحدة إلى 
املسببة  الغازات  من  انبعاثاتها  خفض 
لالنحبــاس احلــراري الكوكبــي بنحو 
جــاد، فإنها بذلك تتصــرف مبا يخالف 
أبســط  تنتهك  ألنها  الدولي،  القانون 
حقوق اإلنسان املكفولة مبوجب اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنســان وغير ذلك من 

املواثيق واملعاهدات الدولية.

بقدر ما قد تكون هذه احلجة معقولة، 
فإنها ليســت األســاس حلجة املدعني 
في قضيــة جوليانا. ذلــك أن احملامني 
املتطوعــني لتقــدمي خدماتهــم بــال 
مقابــل فيمــا يتصل بهــذه القضية 
يدركون أن الفوز بها يســتلزم جناحهم 
في نهايــة املطاف في إقنــاع احملكمة 
العليا األميركية التــي يهيمن عليها 
محافظــون، بــأن تقاعــس احلكومة 
انتهــاكا واضحا  العمل يشــكل  عن 

ملسؤولياتها الدستورية.
حكومتهم  إســهام  أن  املدعون  يزعم 
انتهك  املنــاخ  تغيــر  فــي  النشــط 
حقوقهم الدستورية في احلياة، واحلرية، 
إلى  احلكومة  سعت  وعندما  والتملك. 
أصــدرت محكمة  القضية،  نظر  منع 
املقاطعة الفيدرالية في والية أوريجون 
حكمــا تاريخيا يقضي بــأن »احلق في 
نظــام مناخي قادر علــى احلفاظ على 
حياة اإلنســان هو حق أساسي جملتمع 

حر يحكمه النظام«.
عندما تســتأنف قضيــة جوليانا ضد 
الواليات املتحدة أمــام احملكمة العليا، 
كما يبدو حتميا، فإن السؤال قد ال يظل 
مــا إذا كان احلفاظ على حقوق املدعني 
الدســتورية يتطلب »نظامــا مناخيا 
قادرا على احلفاظ على حياة اإلنسان«، 
فهو يتطلــب ذلك بال أدنى شــك. بل 
يتعني على احملكمة أن تقرر ما إذا كانت 
راغبة في االســتجابة لألدلة العلمية 
التي تشــير إلــى أن تصرفات حكومة 
املتحدة تعــرض للخطر حقا  الواليات 
قدرة احلياة البشــرية على البقاء على 
كوكــب األرض. وإذا كان األمــر كذلك، 
فإن حتى أشــد القضاة حتفظا سوف 
يجدون صعوبــة كبيرة في التهرب من 
اســتنتاج مفــاده أن احلكومة تنتهك 

دستور الواليات املتحدة.

ترجمة: إبراهيم محمد علي
* أستاذ أخالق الطب احليوي في جامعة 
برينستون، وأســتاذ فخري في جامعة 
ملبورن. من بــن مؤلفاته كتاب »أخالق 
عمليــة«، وكتــاب »عاَلم واحــد اآلن«، 
وكتــاب »احلياة التي ميكنــك إنقاذها«، 
وكتــاب »أعظــم اخليــر الــذي ميكنك 

تقدميه«.
بروجيكت 

كانت احداث األســابيع األربع املاضية 
فــي فلســطني نصــرًا شــبه تــام 
للصهيونية في الواليات املتحدة، للمرة 
األولى منــذ انبثاق احلديــث للحركة 
الوطنية الفلســطينية في ستينيات 
اخلطاب  العشــرين، حيث حول  القرن 
إسرائيل  بامتياز  والشعبي  السياسي 
الى ضحية خــالل الصدامات األخيرة، 
لدرجــة انه برغم االبالغ عن اخلســارة 
في االرواح في صفوف الفلســطيني 
باستشهاد 140 شخصاً واصابة 5000 
ما يزال يسميه )العنف الفلسطيني( 
الذي عطل التدفق السلس واملنظم لـ 

)عملية السالم(.
هنــاك االن سلســلة صغيــرة مــن 
عبــارات االبتهــال التــي يكررها كل 
معلقو التحرير اما حرفيا، او يعتمدون 
علــى اعتقــاد ضمني: نقشــت في 
كإرشــاد  والذواكــر  والعقــول  االذن 
او  للمشوشــني، ككتب لالستعمال، 
آلة إلنتاج العبارات التي ســدت االثير 
ملدة شــهر فــي االقل: ميكنني ســرد 
اغلبها غيًبا: اإلســرائيليني السابقني 
)%90 من األراضي وسيادة جزئية على 
القدس الشــرقية( كان موقف عرفات 
جباناً، ويفتقر الى الشجاعة الضرورية 
لقبول العــروض اإلســرائيلية إلنهاء 
الذي  الفلســطيني  والعنف  الصراع، 
يوجهه عرفات هدد امن إســرائيل )مع 
كل التنــوع في هذا مبا فيه الرغبة في 
اجتثاث إســرائيل، واعداء الســامية، 
والغيــظ االنتحــاري للوصــول الــى 
التلفزيون، ووضع االطفال في اخلطوط 
الذي  شــهداء(،  ليصبحوا  االماميــة 
اثبت )الكره( القدمي لليهود الذي يحفز 
الفلســطينيني. عرفات قائد ضعيف 
ألنه يســمح لشــعبه في مهاجمة 
اليهــود وحتريضهم ضدهــا بإطالقه 
لإلرهابيــني، وإصداره كتبا مدرســية 

تنكر وجود إسرائيل.
هنــاك صيغة او اثنتان لــم اذكرهما، 
لكــن الصــورة العامة ان إســرائيل 
احلجارة، حتى  يقذفون  ببرابرة  مطوقة 
واملروحيات  والدبابــات  الصواريــخ  ان 
املسلحة التي اســتعملت للـ )دفاع( 
عن إســرائيل ضد هــذا العنف، هي 
مجرد االحتماء من قوة رهيبة. حتذيرات 
بيل كلينتون )التي كررها وزير خارجيته 
)بالتراجع(  للفلســطينيني  كالببغاء( 
متادت لتوحي بان الفلســطينيني هم 
الذين ينتهكون االراضي اإلســرائيلية 

وليس العكس.
من اجلدير ذكره ان صهينة االعالم كانت 
ناجحة جــدا لدرجة لم تنشــر فيها 
أي خريطة، او تعــرض على التلفزيون 
لتذكر للقراء واملشاهدين األميركيني- 
للتاريــخ  يجهلهــم  املشــهورين 
واجلغرافيــا- ان اخمليمات العســكرية 
والطرق  واملســتوطنات  اإلســرائيلية 
واحلواجــز املتقاطعة هــي فوق االرض 
الغربية  الفلســطينية في الضفــة 
وغزة، فضــال على ذلــك، وكما حدث 
في بيروت فــي عام 1982 هناك حصار 
إسرائيلي حقيقي على الفلسطينيني 
مبن فيهم عرفات ورجاله، كما نســى 

متاما نظــام املناطق الــف وباء وجيم 
الذي استمر فيها االحتالل العسكري 
ل %40 مــن غــزة و %60 مــن الضفة 
الغربية والذي لم تكرس عملية اوسلو 

إلنهائه او تعديله.
الصراعات  هــذه  في  اجلغرافيا  بغياب 
اجلغرافية، الفراغ الناجت نقطة اساسية 
ومهمــة، مبا ان الصــور التي تعرض او 
توصــف كانت من دون ســياق اطالقا. 
اعتقد ان احلذف من قبل وسائل االعالم 
املتصهينــة كان متعمدا منذ البداية 
واصبــح آليــا اآلن، وقد ســمح ذلك 
للمعلقني الدجالني من امثال )توماس 
فريدمان( بتســويق بضاعته بال حياء، 
متطفال علــى احلياد االميركي واملرونة 
براغماتية  على  والسخاء  اإلسرائيلية 
احلاده التــي وبخ بها العرب بقســوة 
أذهلت قرائه الضجرين، ولم ينتج عن 
ذلك قبول الفكرة املنافية للعقل متاما، 
كل  من  مجردون  الفلســطينيون  بأن 
بال حس  اإلنسانية، كوحوش  الصفات 

او واعز.
وكانت األعجوبة الصغيرة األخرى حني 
تذكر اعداد املوتــى واجلرحى ال تعطي 
جنســياتهم: ممــا يتــرك االميركيون 
يعتقــدون بــان املعانــاة مقســومة 
بالتساوي بني )الطرفني املتحاربني( وفي 
الواقع يرفع من معاناة اليهود ويقلل او 
العربية متاما، ماعدا  يحذف املشــاعر 
للغيظ طبعــا، ويبقى الغيظ وأقرباؤه 
املميــزة  الفلســطينية  العاطفــة 
وفي  العنف،  الوحيدة، فهــو يفســر 
الواقع يجســده، لذلك اصبحت متثل 
احملاصرة  والدميقراطية  الســلوك  آداب 
ليس  والعنف،  بالغيــظ  وأبــدا  دائما 
هناك أي تفسير منطقي آخر لقاذفي 
احلجارة و )الدفاع( اإلسرائيلي الشجاع.
البيوت،  لم يتكلم احــد عن تدميــر 
ومصــادرة األراضــي، والتوقيــف غير 
القانونــي، والتعذيب وما شــابه، لم 
يرد أي ذكــر ألطول احتالل عســكري 
في العصــور احلديثة )ما عدا االحتالل 
الياباني لكوريا( وال شــيء عن قرارات 
االمم املتحدة، ال شيء عن خرق إسرائيل 
ملعاهدات جنيف، ال شــيء عن عذابات 
شــعب وعناد وقســوة شــعب آخر، 
نســيت كل ماســي نكبة 1948 من 
تطهير عرقــي ومجــازر وتدمير )قبيا 
وكفر قاســم وصبرا وشاتيال(. سنوات 
غير  للمواطنني  العســكري  احلكــم 
اليهود، وعدم التكلم عن اضطهادهم 
املســتمر كاضطهــاد األقليــة التي 
اليهودية.  الدولة  داخل   20% تشــكل 
االحوال  فــي احســن  ارييل شــارون 
)ايهود  محرض وليــس مجرم حــرب، 
باراك( كرجل دولة وليس سفاك بيروت، 
دائما  الفلسطيني  اجلانب  اإلرهاب من 

والدفاع من اجلانب اإلسرائيلي.
ان  إسرائيل  ومؤيدو  )فريدمان(  فشــل 
يذكــروا حني مجدوا كــرم )باراك( غير 
املســبوق بانه التجسيد احلقيقي له، 
لم يذكرونا انه تعهد بانســحاب ثالث 
)نحو %12( في وايا منذ 18 شهر، لكنه 
لم يحدث أبــداً، اذن ما قيمة كل هذه 
)التنازالت(؟ لقــد علمنا انه كان راغبا 

في إعــادة %90 من االراضــي لكن ما 
حدث ان إســرائيل ليس لهــا نية في 
التخلي عن الـــ %90 فالقدس الكبرى 
اكثر مــن %30 من الضفــة الغربية، 
وتلحق بها مستوطنات كبيرة تشكل 
%15 وطرق عســكرية أيضاً لهذا بعد 
حســم كل هذا فان الـــ %90 البقية 

ليست كثيرة.
بالنســبة للقــدس: إســرائيل كانت 
بالدرجــة االولى ترغب في املناقشــة 
ورمبا تعرض سيادة مشتركة فوق احلرم 
الشــريف اخلداع املثير في املسألة ان 
كل القدس الغربية )العربية أساســا 
في عام 1948( تنازل عنها عرفات زائد 
اغلب القدس الشــرقية املمتدة بنحو 
واســع تفصيل آخر: بعــد اطالق النار 
من أســلحة فلسطينية صغيرة على 
)جيلو( اظهرته وسائل االعالم آليا بأنه 
عنف غير مبــرر بينما لم يذكر احد ان 

جيلو نفســها تقع على ارض  صودرت 
من بيت جاال املكان الذي اطلقت منه 
النار اضافة الــى ان بيت جاال قصفت 
باملروحيات  بصــورة غيــر متكافئــة 
اســتخدمت  التــي  اإلســرائيلية 

الصواريخ لتدمير البيوت املدنية.
لقد اجريت مســحا لــكل الصحف 
الرئيسة فوجدت انه منذ 28 أيلول كان 
معدل مقاالت الرأي من واحد الى ثالث 
يومياً ومنها نيويورك تاميز، وواشــنطن 
بوســت، وول ســتريت، ولوس اجنليس 
تاميز، وبوسطن غلوب، باستثناء ثالثة 
تاميز  مقاالت كتبت في لوس اجنليس 
للفلسطينيني  مؤيدة  نظر  وجهة  من 
ومقالتني )واحدة بقلم محامي يهودي 
)اليغــرا بشــيكو( األخرى بواســطة 
صحفــي اردنــي ليبرالي مــن مؤيدي 
اوســلو )رامي خــوري( فــي نيويورك 
تاميــز. كل املقاالت مبــا فيها العواميد 

النظامية مثل )فريدمان وويليم سافاير 
كانت  واشــباههم(  كروثامر  وتشارلز 
مؤيدة إلسرائيل ولعملية السالم التي 
ترعاها الواليــات املتحدة، والقاء اللوم 
على العنــف الفلســطيني، وافتقار 
اإلسالمي.  والتصعب  للتعاون،  عرفات 
كان الكتاب من عسكريني سابقني في 
اجليش األميركــي، اضافة الى كونهم 
موظفني مدنيني ومدافعني إسرائيليني 
واملنظمات  اللوبيــات  من  ورســميني 
املؤيدة إلسرائيل. بتعبير آخر لقد حدث 
التعميم بواســطة االجتاه  كل هــذا 
الســائد والتظاهر بعدم وجود موقف 
فلســطيني، او عربي، او اسالمي من 
هذه القضايا، كالرعب اإلسرائيلي ضد 
او  او االستعمار االستيطاني،  املدنيني، 
االحتالل العسكري، او ال يوجد موقف 
يستحق سماعه هذه سابقة ال مثيل 
لها في تاريــخ الصحافة في الواليات 

املتحــدة وانعكاس مباشــر للعقلية 
إســرائيل  جعلت  التي  الصهيونيــة 
معيار للســلوك االنســاني وبذلك مت 
اقصــاء 300 مليون عربــي و 1،2 بلومي 

مسلم.
 في احلقيقة ان العقلية التي وصفتها 
مذهلــة في طيشــها، ولــو لم تكن 
تشــويهها  الى  اضافة  جــدا  عملية 
الفعلي للواقــع، لكنها تتطابق كثيرا 
التي  اإلســرائيلية  السياســة  مــع 
تتعامــل مــع الفلســطينيني ليس 
كشــعب ذو تاريخ من الطرد )تتحمل 
إسرائيل مســؤولية مباشرة عنه الى 
حد كبير(، وامنا كشــيء مزعج متكرر، 
او الرد الوحيد عليــه هو القوة وليس 
بدا  الكاملة،  التســوية  او  التفاهــم 
هذا التعامل املدهش فــي االزدياد في 
الواليات املتحدة مــن الوقت الذي لم 
يبــد العرب واملســلمون أي اهتمام اال 

مبؤخرة كل سياسي طامح.
 منذ بضع أيام أعلنت )هيالري كلينتون( 
في إمياءة عن اكثر أشكال النفاق تقززا 
وهي تعيد هبة بقيمــة 000،50 دوالر 
من جماعة من املســلمني األميركيني 
النهــم يؤيــدون االرهاب كمــا قالت، 
هــذه الواقعة كذبة مكشــوفة اذ ان 
اجملموعة املعنية لم تقل سوى انه تؤيد 
املقاومة الفلســطينية ضد إسرائيل 
فــي اثناء األزمــة احلاليــة، ليس هذا 
املوقف مشؤوم بحد ذاته، وامنا هو جرم 
الصهيونية  األميركي، الن  املنظور  من 
االســتبدادية ترى ان أي- واقصد )بأي(

حرفيا- نقد إلسرائيل ال ميكن التسامح 
معــه، ويصنف على انه من اشــكال 
العداء للسامية. برغم ان العالم كله 
انتقد السياسات اإلسرائيلية املتمثلة 
في االحتالل العســكري، والعنف غير 
املتكافئ، وحصار الفلســطينيني، اما 
فــي اميركا فيجب ان تكف عن النقد، 
واال ستالحق كعدو للسامية يستحق 

أقسى أنواع االزدراء.
للصهيونيــة  األكثــر  الغرابــة  ان 
األميركية، هي كونها نظام من الفكر 
املتناقــض والتشــوية االوريلي، لذلك 
مــن املمنــوع ان تتحدث عــن العنف 
اليهــودي، او االعمــال اليهودية حني 
يتعلــق األمر بإســرائيل، حتى ان كل 
مــا تفعله إســرائيل تفعله باســم 
الشــعب اليهودي، وبالدولة اليهودية 
ومن أجلها لم يذكر أي تعليق بشــأن 
الدولة  لهذه  املغلوطة  التسمية  تلك 
بكون %20 من الســكان ليسوا يهودًا، 
مما يســبب الكثير من الدهشة، ذلك 
التناقــض التام املتعمد الــذي تثبته 
وسائل االعالم بني )العرب اإلسرائيليني( 
و )الفلســطينيني(: فليس هناك قارئ 
واحد يعرف بانهما الشــعب نفســه 
الصهيونية،  السياسة  قسمته  الذي 
او ان اجملتمعــان االثنــان ميثــالن نتائج 
في  االارتايد  اإلســرائيلية-  السياسة 
اجملتمــع االول والتطهيــر العرفي في 

الثاني.
لم جتر الصهيونية االميركية اي نقاش 
جدي عام عن إســرائيل بوصفها اكبر 
متألق ملســاعدات الواليــات املتحدة، 

وعــن ماضيهــا ومســتقبلها. حترمي 
ال ميكــن خرقه بــأي ظــرف ان القول 
بأن هــذا آخــر احملرمات فــي النقاش 
اإلجهاض،  أكيــدة،  مبالغة  االميركي 
والشــذوذ اجلنســي، وعقوبة اإلعدام، 
حتى امليزانية العســكرية املقدســة 
جدا ميكــن التحــدث عنهــا ببعض 
احلرية )لكن ضمن حــدود(، ميكن حرق 
العلم االميركي في العلن، بينما نشر 
اخبار استمرار إســرائيل في املعاملة 
املنهجية القدمية منذ 52 سنة ال ميكن 

تخيله، وال يسمح بظهوره.
قد يكون هذا االجماع الى حد ما كما 
لو انه لم يجعل من العقاب املســتمر 
للشــعب الفلســطيني وجتريده من 
حقيقية،  فضيلة  االنسانية  الصفات 
ليس هناك شــعب فــي العالم اليوم 
يعــد اغلــب املشــاهدين االميركيني 
التلفزيون مقبوال،  قتلة على شاشات 
ومســتحقا للعقاب، هــذه هي احلال 
مــع الفلســطينيني الذيــن جمعت 
خســائرهم فــي األرواح في الشــهر 
املاضي حتت عنوان )العنف من اجلانبني( 
كما لــو ان حجارة ومقاليع الشــباب 
الذين سئموا متاماً من الظلم والقمع 
كانت جرمية كبرى، وليســت  مقاومة 
شــجاعة ملصير بائس فرضة عليهم 
ليس اجلنود اإلسرائيليني واميركا فقط 
لسجنهم  رســمت  سالم  عملية  بل 
تناسب  ال  ومحميات  بانتوستانات  في 

سوى البهائم.
ان اجلرميــة احلقيقيــة التــي ارتكبها 
املتحدة  الواليات  مؤيدو إســرائيل في 
خالل ســبع ســنوات من التآمر، هي 
اصدار وثيقة رســمت أساســا حلبس 
شــعب كنزالء في مصــح عقلي، او 
سجن. ان النجاح في متريرها كعملية 
ســالم بدل من اخلراب الذي ســببته 
يفوق قدراتي علــى فهمها، او وصفه 
بنحو واف بانها ليســت اقل من فجور 
منفلت، اســوأ من كل هذه هو اجلدار 
احلديدي الدفاعي في النقاش االميركي 
الذي يحمي إســرائيل لدرجة ال ميكن 
ان تخطر أي اســئلة في عقول الذين 
انتجوا أوســلو، والذين صار لهم سبع 
ســنوات ميررون خطتهم للعالم على 
انها الســالم، قلما يســتطيع املرء ان 
يعرف ايهما اكثــر ضررا العقلية التي 
بانهم غير  الفلســطينيني  الى  تنظر 
مؤهلني حتــى للتعبير عن الشــعور 
بالظلم )هم ادنــى من ذلك بكثير(، ام 
تلك العقلية التي تســتمر في التآمر 

على زيادة استعبادهم.
ان الوضع سيء باإلجمال، لكن حالتنا 
البائســة فيما يتعلــق بالصهيونية 
االميركية ســتزداد بســبب غياب أي 
مؤسســة هنا، او في العالم العربي، 
تكــون مســتعدة وقادرة علــى انتاج 
البديــل، أخشــى ان تغطيــه هؤالء 
املتظاهرون بنحو مناسب لدى القيادة 
الفلســطينية املرتعــدة العاجزة عن 
التراجع او التقدمي وهذا منتهى االسف.

مــن كتاب خيانــة املثقفــن إلدوارد 
سعيد
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دراسة

متابعات

اصدار

شعر

املســتقيم الذي يوصل بني ضفة احلياة 
أو قيوضــات التجدد بعــد اجتيازه وفقا 
ً للتصور الديني ليــوم الدينونة فهو أي 
الشاعر متجدد يحاول ان يخلد ذاته رغم 
محــاوالت ألغائه فيقــول في أول جمل 
النــص )بعد حذفي / أخضر ُ / أرتشــف 
أعني الرصيف / أحمل ســجادة السماء 
وسادة / للطريق امللثم بنظرة آخر قطرة 

غيم( 
هذا التجدد في اخللــق ذات يحيل بعده 
التواصلي عبر ذات الشــاعر حني ينقلب 
الى طريق جديد غير صراطه املستقيم 
الذي يتمنى ان يحملــه ليكون صراطا 
آخر يقــود ذاته إلى االخضــرار املتجدد 
والشــباب الطالع من شيخوخة الزمن. 
فهــذا النص واقــع في أتــون التصور 
الدائــب للبحــث عن مســتوى حياتي 
جديد يهمش املوت ويجعل من صراطه 
املســتقيم عالمة للخلق بعد ان يكون 
الشاعر هو احلامل ال احملمول عند اجتيازه 

احملنة مع املوت.
ويتكرر املشــهد بصــورة أخرى في نص 

) النهر الذي ودعني تــواً ( فالنهر الرامز 
الى تدفق احلياة يصار الى مشهد داعي 
ورمبا الى نهر خاص بالشاعر فتبدو احلياة 
طوق انبعاث من صور شــتى تدين املوت 
لتخلق حياة منبثقة من ذات الشــاعر 
بل هي ذات الشــاعر ) لــم أعد أفهم / 
مــن يعزف بعدي / أفــواه طريقك ِ / حلن 
شــعرِك / قلبِك املبتور / نبضِك األعرج 
/ وأنِت تلبســني الصمت طيشاً كافرا ( 
هنا نحن ازاء مشهد آخر ليوم الدينونة 
تكون فيهــا محاولة الفهــم لتقلبات 
االمور في ذلك اليــوم دعاة لالعجاب او 
الدهشــة التي آلت إليهــا األمور لكنه 
يصر دائمــا امام هذا املشــهد فيقول 
بعدها بجملة ) أنا أدون أي اخضرار مير بي 
( فالتدوين لالخضرار محاولة لالمساك 
به وفق اخمليلة املكتوبة التي يحاول فيها 
وبحرفــة رائعة ان يقلــب مفهوم املوت 
مركزيا الى فعل هامشــي وسط خداع 

األشياء وتقلبات األحداث .

موت احلرب القدمية
هكذا نرى مشــهد محاولة إذالل املوت 
من سطوة مركزيته في نصوص كثيرة 
)  احلــرب عند رمق الثلــج ( يقول ) بعد 
موت حرب قدمية / ســأصطحب اخلوف 
/ واالرض  فهناك خدود سيتشوه حلمها 
غير املطمئنة بخطواتها / تعلن حدادها 
على فقرها لكم ( فهل املوت املتكرر في 
رؤيا الشــاعر في مخيلتــه او رؤيته عبر 
ثقافته املكتســبة قرائيا وليس حياتيا 
هي احلل للوصــول الى توقة املثبوت في 
اكثــر النصوص  في تعاملــه مع املوت 
بوصفه هامشــا وليس مركزا رمبا جواب 
ذلك يأتينا في نص الحق ) تقاسيم الظل 
املوحش ( حني يقول ) الفحم يزحم هنا 
/ يقرنص الوقت بالبيــاض / يحلق ذقن 
امياله / يشــتت حركتها / ميشي على 
شمســية  كنظارة  ميتهنها   / عينهــا 
وأنــا الفحــم ( فالفحم وهــو خالصه 
الشاعر  ذات  الى  الواقعي يتحول  الفناء 
ليتحول ليشــكل تصورا شاعريا لعمق 
ذلك االنقالب بني الفحم املوت والسواد 
الى الوقت اجلديد املتخم بالبياض فيبدو 
املــوت هامشــا بقوة مخيلة الشــاعر 
الذي ) يتصيد اخلرافات التي رســبت في 
اول مزنة ( وهي مزنــة االنبعاث اجلديدة 

املنفلقة ..
فحني يقــول الشــاعر )ال تبحثي / فأنا 
خارج هذا املرض / بفكــرة تؤدي الخرتي 

 )....
في نص ) حني يكون الياء شــعورا ( فهو 
يدعي اآلخر ويســتدعي روحــه الذائبة 
في خضــم امللل الى فكرة االبتكار آخرة 
جديدة وفقا الشــتراطاته التي رسمها 
بقــوة ارادته حني يقول ) انــا خارج هذا 
املرض ( فال علل في مستقبل ايامه وهو 
احلامل صراطه املستقيم مبعنى جمالي 
جديــدة وانبعاثي وفي نــص الذي حمل 
عنوان اجملموعة ثمــة رؤيا تخترق الواقع 
لتشكل رؤية جديدة خللق مفهوم جديد 
للموت في ســؤاله ) ملاذا نضع اعالنات 
املــوت فــي وجوهنا وبعدها نبتســم / 
ومنارس التيه عن كثب بعيد / من منكم 
يعرف طعــم الطريق ( يختم هذا النص 
بقوله ) ملاذا نتكىء على الطوفان / ونزور 
القبور بأبتسامة تنتظرها الديدان بعناق 
شديد ( ، فهل ادانة ظاهرة املوت في هذه 
النصوص محاوله منه النبعاث آخر غير 
متواصل مع أهله القدمي؟ فيقول الشاعر 
)فما زلنا نقدس األرض كأنها الرب / وهي 

تسعى لتجهز لنا احلفر بنقاء(.

املوت هامشا
هذا التعالي املنبثق من اتون احلزن الذاتي 
سيشــكل في نصــوص أخــرى صورة 
الضيم الذي يعشيه شاعر شاب يحاول 
وفقــا لتجــارب ذهنية ان يقــول املوت 
خطابــا صارخا لإلدانة بــال جدوى احلياة 
بالفناء اخلرافي جلعل املوت هامشــا في 
املبدع يقول فــي نصوص قصيرة  حياة 
جمعها حتت عنوان )نصوص ملوثة جدا( 
يقول وبلوثه صور جميلة )ال تعتب على 
عزرائيل / في هذا السجود العميق / وال 
تكتب أي شيء ملعلمتِك اخلائفة / فأنت 
اآلن بعمر العاشرة إال ربعا بتوقيت اهلل( 
أ يشكل هذا النص القصير خالصة رؤية 
امنار وهو يخترق املفاهيم الثابتة الكبرى 
مقتحما معانيها الفارة لتشكيل معان 
أخرى ليست مركزية رغم رفضه لفكرة 

الزوال عبر الفناء باملوت.
ثانوية  تشــكل نصوص أخرى خالصات 
متأزرة لتحقيق البعد اجلمالي املستغل 
فــي كل النصوص ففي )ذاكــرة مأزق( 

يقول )قلبي ذو النبــض املثقوب وليمة 
للراحلني / يشــظى ب رهان اخرس / لذا 
سأفســره على حائط زجني( وفي )نوايا 
ســارية نحو الضجيج( املهــدى لوالده 
يقول )من يغرس رأســه في كبدي / انا 
ضحية اهلل القادمة وقربانه البعيد / ال 
أرغب بالتلميــح / فعاطفتي مزدحمة( 
يؤكد بالتفاتة رائعة الى ان ذاته الشاعرة 
أو مساحة  لغيره  ســتكون مســتقرأ 
اســتعراض كبرى الحتــواء اجلميع من 

خالل روح الفادي املستقرة في اعماقه.

  نصوص نثرية مميزة
في كل النصــوص يجد املتابــع احالة 
سوداوية تتعمق بقوة من خالل شعوره 
برهبة املوت وصراعه الداخلي لكشــف 
هامشــيته املســتحيلة فالشاعر حني 
يضــع النص االتــي في غــالف اخللفي 
للمجموعــة )بعــد حذفــي / عليكم 
بالصمت / فالطريــق هناك طويل جدا 
/ ســاخر جدا / رثاء جــدا / ضرير جدا / 
ويتعبني ظــل عويلكم( فهــو يأخذك 
شــئت أم أبيــت الى واقعيتــه اخلاصة 
وصراعــه االزلي في الوصــول الى فهم 
جديدة لصراع االضداد وفقا لرؤيته ورؤاه 
ومحاوالتــه لتشــكيل مفهوما مغايرا 
ملعاني الفناء الترابية التي نعشيها كل 

حلظة.
اجملموعة  لنصــوص  الدقيــق  واملتابــع 
ســيلفت نظره بقوة طبيعــة املفردات 
اللغويــة  التي اختارها بدقة ليشــكل 
انزياحات على كبير من الدهشة واجلمال 
فهو وفقــا لرؤيتــه الثابتــة ولتجاربه 
الذهنيــة فــي خضم واقعه يشــكل 
سبيكة لغوية حتاول ان تستقرئ الواقع 
لصياغة كنيته الكبرى ) املوت ( املبثوثة 
شــظاياها حتت جلد جملــة بتفرعات 
شــعرية جميلة تأخذ مبخيلــة القارئ 
لتشــكيل رؤيتــه اخلاصة التــي تكون 
مختلفة عن رؤية مبتدعها _ الشــاعر 
_ ان املهمة التي يريدها الشــاعر تؤكد 
ان ) امنار ( يسير في الطريق السليم في 
الوصول الى تخوم الشاعرية التي تكلل 
النصوص يثبــت جمالها وعمق مغزاها 

وشساعة افقها .
ان مجموعة )متى يكون املوت هامشــا( 
مجموعة مميزة باعتمادها على النصوص 
النثريــة فأنها تؤكد مــا للنثر من دفق 
جمالي وشاعري في احتواء جتارب ذهنية 

كانت او واقعية.

 
جبار الكواز

 
حتيلنا مجموعة الشاعر )أمنار مردان( ومن 
خالل عنوانها )متى يكون املوت هامشا؟( 
إلى الدخول في السؤال الوجودي الكبير 
الذي يغير ماهية املوت بوصفه احلقيقية 
التي نعيشــها ولــم جند مذ  الكبــرى 
أول العصور إلى ما شــاء الكــون جوابا ً 
مقنعا ً برغم أراء الديانات واألساطير في 
التعامل معه بوصفــه انتقاال الى حالة 
أخرى، سؤال الشــاعر بحث في محاولة 
قلب هذه املاهية من وصفها كحقيقية 
وجوديــة مركزيــة تتحكم فــي مصائر 
البشر الى التطلع ليكون هامشا ً , وهو 
ذات السؤال األزلي الذي سأله البشر منذ 

انبثاق األنسانية  إلى اليوم ..
فمتى يكون املوت هامشا ً؟ أفي املغامرة 
الوجوديــة التي خاضهــا كلكامش في 
بحثــه عن عشــبة اخللود لوضــع املوت 
هامشا ً ملقى على طوف الوجود؟ أو في 
مغامرات الفالسفة واملغامرين والشعراء 
واألخباريــني للوصول الــى صيغة حتقق 
الهامشــية للموت من خالل الكشــف 
واإلبــداع اخلالــق لوجــودات مســتمرة 

وجديدة.
رمبا تشــكل لوحة الغالف التي ابتدعتها 
)ام البنني ســالوي( واحدة من  الفنانــة 
مركزية املوت بشــخوصها الشــبحية 
التي تتعامل مع املفهوم نفسه بغموض 
ألوانه  بتدرج  والشعرية  بالسحرية  يثني 
األشــخاص  رموز  وتضادها في  الغامقة 
املــوت احملدد  املكونــة لها امام شــبح 

امامهم.
رمبــا ال مينحنا اإلهداء الــذي يقول جمال 
األم واألب بوصفهمــا  تعاطفيــة مــع 
مكونني لبعث الوالدة إضافة إلى الصديق 
األبــدي الــذي يضيف إلــى دور األمومة 

واألبوة بعدا ً تواصليا مع حياة اآلخر.

املوت .. الفناء .. الغربة.. التوحد
لو حاولنا أن نســتعرض عنوان اجملموعة 
ال )23( لوجدنــا ان صورة املــوت والفناء 
والغربــة والتوحد تســيطر على الكثير 
من نصوصها ويشكل النص األول )متى 
احمل صراطي املســتقيم؟( إيهاما ً أمام 
الشــاعر وهو يحمل الصراط املستقيم 
بعــد أن امتلكــه بياء املتكلــم ليكون 
محموالً عوضا ً علــى حامل على حامل 
ويكــون الشــاعر هــو حامــل الصراط 

2003 حيث احلــروب وكيفية  قبل عــام 
حتول املثقف الى أداة في هذه احلروب التي 

تسلب احلرية والوعي والثقافة .
كان اول الــذي قدمــوا اوراقهم النقدية 
الناقــد والروائي حميــد احلريزي حيث ان 
قال ان )مزامير املدينة( ترنيماتها في زمن 
االحتالل بعــد انهيــار الديكتاتورية وان 
العراقي،  واقع اجملتمع  الرواية تتحدث عن 
املــرأة، املثقف،الطبقــة املرفه والطبقة 
واضاف  الديكتاتورية  زمن  في  املسحوقة 
ان املزاميــر روي  حالة اجملتمــع العراقي 
وحتوالته  فــي زمن )الدميقراطية ( ومابعد  
االحتالل االمريكــي للعراق، وهيمنة قوى 
االســالم السياســي على السلطة  في 

العراق.
الناقــد الدكتور عمار الياســري قال من 
جهته ان رواية مزامير املدينة تشتغل على 
خلخلة الهوية في بنية الســرد الروائي.. 

إذ اشــتغلت االنســاق اجليوسياســية 
الدينية  والبيروقراطية  والسيسوثقافية 
على عدم اشــتغال ميكانزمات االندماج 
التحوالت  مردها  وهــذه  للبطل،  املكاني 
االبســتمولوجية التي تعرض لها البطل 
في مســاره احلياتي الروائــي، واضاف أن 
احملموالت الفكرية التي عملت على تعليب 
الوعي اجلمعي أدت إلى هندسته وتعليبه 
على شكل ســلطة قمعية عمدت إلى 
تهميش كل ما هو مختلف ســواء على 
صعيد النسق السياسي أو االجتماعي أو 
خطابا  املثقف  ينتج  وبالتالي  االقتصادي 
منافيا للفعــل الثقافي الســائد. وقال 
ايضا أن املنظومة الســلطوية املتعالقة 
مع البطل محسن بكل متثالتها الدينية 
والسياســية واالجتماعية ساهمت في 
إنتاج فعــل مضاد يعمــل على تفكيك 
اخلطاب الســائد وتعريــة كل متبنياته 

وبالتالي تكون الهوية قلقة في كينونتها، 
فهــي نتــاج مفاهيم قبلية شــبه قارة 
شــهدت انزياحا كبيــرا حينما تعرضت 
للمحمــوالت البعدية في املــكان اآلخر. 
ولفت الى ان )مزامير املدينة( تعاملت مع 
صراع الهويات الذي تداولته فلسفات ما 
بعد احلداثة بشــكل مائز من أجل إنتاج 
مفهوم شــمولي كوني جنح في صياغته 

الروائي سعيد.
اما الروائي الدكتور عالء مشــذوب فقال 
تتجلــى عظمــة الرواية في الســرد، إذا 
اتفقنــا جزافا ان الروايــة كتبت بصيغة 
الراوي العليم بكل شيء؟  حيث نقرأ في 
)ويخــرج حينئذ ذئب رجولتــك عاويا في 
صحرائك القاحلة، يســعى ألكل خروف 
انوثتها( ص70وكذلك )ان القبر وســيلة 
لعنوان االتصال ما بــني الغياب واحلضور 
رغم ان مبتدعها الغراب الذي صار شؤما 
داعش.(ص74،  رايات  يشــبه  اسود  ولونه 
واضاف ان النص ميتلك جرأة كبيرة. حيث 
نقرأ )فاجلنس الذي قتــل الناس واألنبياء 
معا( ص73 وكذلك هــو صرخة في وجه 
رجال الديــن ) حني كنت تقف امام صورة 
معلقــة في بــاب املقبرة، تطلق ســيل 
احتقارك وتلعن الزمن الذي جعل الصورة 
تلطخ اجلدران حتى فــي املقابر وقد زادت 
على صــور صــدام )1000( مــرة، وتلعن 
الساعة التي جاء بها هؤالء وهم باحملابس 
ويهيجون الناس باسم الدين والتضحية 

في سبيل اهلل والوطن.

كربالء ـ الصباح الجديد:
 

شــهد نادي الكتاب في كربالء مناقشــة 
القبــور( للروائي علي لفته  رواية )مزامير 
ســعيد وهي الرواية األخير له بعد خمس 
روايات سابقة وشارك اربع نقاد وكتاب في 
هذه املناقشــة التي اســتمرت ألكثر من 

ساعتني
في بداية االمســية قال مقدمها الكاتب 
لؤي زهرة بعد ان عــرف بالروائي ونتاجاته 
العراقية  الثقافية  اخلارطــة  في  وموقعه 
ليقول ان ســعيد يتخذ مــن املكان ثيمة 
فنية ومن خاللها ينتقل الى عناصر الرواية 
االخــرى الزمان والشــخوص واحلدث الذي 
يتوجه باحلبكة الفنيــة واخلامتة املفتوحة 
التي جتعل املتلقي يغوص في اجواء الرواية 
ويتقلب بني ازقة مدينة املزامير. وأضاف ان 
هذه ليســت املرة االولى التي يتخذ فيها 
ســعيد موضوعة املكان فقد سبق له ان 
اتخــذ املوضوعة ذاتها فــي روايته الصور 
الثالثة والسقشخي لكن في بنية سردية 
مختلف متامــا عن بنية مزاميــر املدينة. 
وذكر زهرة ان هناك تطورا هائال في طريقة 
الكتابــة وفلســفتها لدى ســعيد وهو 
بالتالي يشــكل عالمة مائزة في املشهد 

الروائي العراقي.
وحتــدث بعدها الروائي ســعيد عن روايته 
وقال انها اجلزء الثانــي من روايته ) الصوة 
الثالثة ( التي ناقشــت الواقع العراقي ما 

املؤلف  معايشــة  عام2003،ومــن خالل 
لالحــداث اليوميــة فــي بغــداد وبقية 
يتربــص  املــوت  كان  احملافظات،حيــث 
بالناس،ويحصدهم. بحيث اصبح االنسان 
العراقي يفكر باملــوت اكثرمن احلياة.وقد 
حاول املؤلف ان يضفي على الكتاب الطابع 
التحليلية،بعيدا  والنظــرة  املوضوعــي 

اي  حول  التفكيراوالتمركز  اشــكال  عن 
متجه مــن متجهات التســاؤل دينيا او 
واســتقراء  التنويع  علمانيا،بل من خالل 
كل مظاهرالفكراليجــاد فســحة مــن 
والتأمل،وماميثله  تعدديــة االســتقصاء 
املــوت او احليــاة في العلم والفلســفة 

والفنون واالداب.

 
صــدر عــن دار الرســا للنشــروالترجمه 
للدكتور«عبدالكــرمي  جديــد  كتــاب 
دائم  واملوت..قلق  الزهيري«بعنوان«احليــاة 
الوجود«.يقــع في 311 صفحة من القطع 
الكبير. الكتاب مقســم الى11 قســما.

بدأت فكــرة الكتاب عقــب االحتالل في 

غالف اجملموعة الشعرية

ربما تشكل لوحة الغالف التي 
ابتدعتها الفنانة )ام البنين 

سالوي( واحدة من مركزية 
الموت بشخوصها الشبحية 
التي تتعامل مع المفهوم 

نفسه بغموض يثني بالسحرية 
والشعرية بتدرج ألوانه الغامقة 

وتضادها في رموز األشخاص 
المكونة لها امام شبح الموت 

المحدد امامهم.

نصوص الخالص في اختراقها 
للمألوف الترابي

مناقشة رواية مزامير المدينة بنادي الكتاب

الحياة والموت.. قلق دائم الوجود

آمال عّواد رضوان
 

ْبِح َعلَى ِشَفاِه الصُّ
ـُعاُس ُسـؤالِـَك دْمـًعـا تـَنـَغـََّم ن

مغموًسا في قهوِة الَبْوِح
وَأَْحالَُم نـََداَك

تَـُنوُس ِفي رَننِِي نَْظرٍَة
َكْم زَاَحَمْت أَْسرَاَب ُهَتاٍف
يَْجَمُح ِفي نَْكَهِة َخْفَقة!

***
أَتَرُْصُد رَْشَفَة َخْمرَِة جَنٍْم

ذَابَْت بَرْقـًا
ِفي َكأِْس األَدُْمِع؟

***
َمْتَحُف وَْجِدَك

ـُطـَاَك ِشْعرًا يَْنَحُت خ
ـَُهاَث ُفُتوٍن َكْم َساَل ل

َعلَى نـَْهـِد الْغـَماِم
لِكنَّ ِقيَثارََة َحِنيِنَك

َما دَاَعَبـتـَْها أََصابُِع َصالٍَة
ُمْنُذ اْشَتَعَل

ُغُموُض الزَّْهر!
***

أَيَا َحارَِس آذَاِن الَْقَواِفي
ـَُك لِْم تـَبـَتـََّل َصْوت
ـُْدِس فـَْجـرَِها ِفي ق

وَبِرََشاَقِة بَْحٍر
ـَُبـٍل أَنَْضَجـتـَْك َمْوَج ق
يَـْشـَتـِعـُل اتـَِّسـاعـًا

ِفي َهْيَكِل األَْسرَار؟
***

َجُة ـَُك امْلُتوهِّ َقاَمت
بَِصِهيِل الزَّنَْبِق

َفاَض تـَْوُق فْوَضاَها
وَنَْبُضَك امْلُـْثـَقـُل

مِبَلَُكوتَِها
ْوِء! َسَما بِـطـَْوِق الضَّ

***
أَتَْنُقُش َمرَْج عْيَنْيَها
؟ تََباِشيرَ نَِشيٍد أَزَلِيٍّ

***
أَتَْسُطُر وَابَِل اْسِمَها

َهًوى
ياُلَِغُف ُضلُوَع الرِّيِح؟

ؤاِل َتنغَم دْمعًا نعاُس السُّ

من أعمال الراحل أحمد الربيعي



11كتب

شبلي مّلط:

السياســية  "املفاهيم  ومع  وهكذا 
االساسية" املشــتركة في االنظمة 
الدميقراطيــة فــأن وجــود كل من 
العليــا في  الفيدراليــة واحملكمــة 
احلريص على حقه  املواطــن  متناول 
الدســتور ميثل  االساســي في ظل 
التي  للمعادلة  املزدوجــة  القاعــدة 
يحتاج اليها العالــم للمضي قدما 

على طريق دولة القانون العاملية. 
وتطبيقا للعناصر املقدمة في بداية 
هذا الفصل في اطار جامع لسياسة 
خارجية اميركيــة اخالقية وفعالة ، 
قد يكون مفيدا اعادة ترتيب املعادلة 
املقترحة على الشــكل التالي )اوال( 
فــي مقابــل املثالية ، فــأن القضاء 
الفعال علــى يد محاكم عليا حتفظ 
الدســتور الوطني والقيم االنسانية 
تدابير  بتوفيــر  املشــتركة كفيــل 
وقابلية  االستقرار  لتثبيت  ملموسة 
النمو في الدول موضوع السياســة 
اخلارجيــة االميركيــة ، )ثانيــا( وفي 
تدخل  على  االنعزالية  النزعة  مقابل 
اميــركا في اخلــارج ان يكــون رهن 
التقدم نحو الفيديرالية في النزاعات 
االقليميــة املستشــرية وفي الدول 
ذات احلكومات الضعيفة و )ثالثا( في 
الداخلية في  املســارات  مقابل ثقل 
الواليات املتحدة ، فــأن لغة الرئيس 
االميركــي في تعاطيــه اخلارجي لن 
تكون مقنعة لشعبه طاملا هي غير 

مرتبطــة بالتراث الوطنــي وان كان 
صدى هذا احلديث يختلف في احلقل 
الدولي عما هــو عليه داخل الواليات 
الديباجة  كانــت  فمهما  املتحــدة. 
فأن  ودوليا  داخليا  اخلطابية مختلفة 
الفرق ال يتعدى الشــكل الى اجلوهر، 
وهنا يكمن دور التفــن واللباقة في 
قيادة اميركية منــورة. وبالعودة الى 
طرحناه ان ماســبق ال يشكل سوى 
تفرعــات مــن االوراق الفيديراليــة 
والدســتور االميركــي ، فهذا يعني 
ايضا ان النظام الدســتوري هو الذي 
املتحدة  الواليــات  الى عظمــة  ادى 
، والبــأس اذا متثــل به العالــم. وقد 
الطــرح مبالغا فيه  يكون مثل هذا 
، كمــا انه يهدد بإلهــاب اخملاوف من 
للعالم.  شــرطيا  واشــنطن  حتويل 
لكن العبرة فــي التطبيق ، وال ينفع 
بالدميقراطية"  بالتشــدق  "االكتفاء 

بحسب قول اجلنرال دوغول املأثور.
والعمل علــى توفير صمــام االمان 
الدميقراطــي في العالم بتشــجيع 
التجــارب الفيديراليــة والركون الى 
القضاء الوطني للدفاع عن الكرامة 
اجلماعــات  وكرامــة  الشــخصية 
القومية واالقليمية هو عمل واســع 
النطــاق بالــغ التعقيــد للرئيــس 
االميركــي  ايا كان. لكــن اخلطوط 
العريضة مرســومة منذ سنة 1787 
، وقــد اغتنت وترســخت في التراث 
االميركي الداخلي على امتداد قرنني. 
مثلها مثل اي مفهوم خالق ، فأن هذه 

االكتشــافات قابلة للتحسني فكرا 
وعمال.

13. سياسة ثقافية في عالم متنوع
"نحن ال نريــد من نــواب اجلنوب ان 
يتعصبــوا لطائفــة دون طائفة وال 
لعنصــر دون عنصــر وال ألقليم دون 
اقليــم ، وال نريد منهــم ان يجعلوا 
مــن جبل عامــل اميــركا الثانية". 
كاتب هذه الســطور في سنة 1947 
عالم مسلم شاب من اهل الشيعة 
هو محمــد جواد مغنيــه. ومغنيه 
الذي توفي ســنة 1979 كان فقيها 
مرموقا من جنــوب لبنان ، املنطقة 
التاريخ بجبل  ايضا فــي  املعروفــة 
عامــل ، او باجلليل االعلى وقد وصف 
الفقــر املدقــع فــي االربعينات في 
مشاهد مذهلة: "اما احلالة الصحية 
فاحلديث عنها ذو شجون وفنون. في 
سنة 1945 فتكت بهذه القرى املالريا 
ذريعا ، فلم يسلم منها واحد باملئة 
واودت بحياة املئات.. واشد من املرض 
وقعــا الوصول الــى الطبيب لعدم 
تســهيل املواصلــة واذا طلبــوا اي 
طبيب اليهــم تقاضى منه ليرة اجر 
ذهابه وايابه ، فكانوا اذا لم يستطع 
املريض الركوب على الدابة يضعونه 
فــي نعش االمــوات ويحملونه على 
الــرؤوس واالكتــاف كمــا يحملون 
امليت ليوصلوه الى طريق الســيارات 
، فيوحــي هــذا املنظــر اخمليف في 
فيزيد  املوت  املريض هواجــس  نفس 
فــي علته ، ورمبا قضــى على حياته 

، وكان حاملــوه كلما مشــوا قليال 
وضعــوه علــى االرض واختبروه هل 
مــات من اخلــوف وحرارة الشــمس 
ولفحات الهجير! وانــي اعرف افرادا 
معرفة شــخصية ماتــوا على هذه 
احلالــة املشــجية قبــل ان يبلغوا 
الطريــق العــام!". "ولســنا بصدد 
الطلــب من نواب املنطقــة" ، يتابع 
مغنيه في نصه الالفت "ان يجعلوا 
من جنوب لبنــان اميــركا الثانية ، 
وامنــا نريد ان يكون جبــل عامر جزءا 
حقيقيا من لبنان لــه ما له وعليه 
ما عليه ، فتقاس مدارس جبل عامر 
مبدارس جبل لبنان وطرقاته بطرقاته 
حتى   ، مبستشفياته  ومستشفياته 
اذا جــاء التاريخ قــاس جميع اجزاء 
واحد  مبقياس  اللبنانيــة  اجلمهورية 

دون تفاضل ومتايز بني جزء وجزء".
هــذا رجل دين محترم مــن الطائفة 
الشــيعية فــي لبنــان يتحدث عن 
قرن  منــذ نصف  املتحدة  الواليــات 
وكأنها جنة ال ينتظــر من وطنه ان 
واحدة.  دفعة  الى مســتواها  يرتقي 
فكيف ميكن تفسير الهوة العظيمة 
بني الصورة التي رسمها عالم شيعي 
جليل في منتصف القرن يجعل فيها 
اميركا مثاال بعيد املنال ، وبني صورة 
نهاية القرن الغاضبة بشعب مغنيه 
واهله يهتفون "املوت ألميركا" كلما 

احتشدوا في الساحات العامة؟
لهذا الســؤال اجوبــة عديدة ليس 
اقلها احتالل اســرائيل جنوب لبنان 

لفتــرة ربع قــرن ، وعالقة اســرائيل 
املميــزة بأميركا ، واســتمرار الفقر 
والتــردي االقتصادي فــي املنطقة ، 
واخفاق السياسات اللبنانية والشرق 
اوســطية ازاءها. فالبعــد التاريخي 
في املســألة ضروري لفهم الشــرق 
االوســط املعاصر ، لكــن هذا البعد 
خارج عن موضوعنا احلاضر، ولســنا 
االن بصــدد تقومي النظــرة اللبنانية 
اللبناني في  او العربية الى اجلنــوب 
عالقتــه بالسياســات االميركيــة 
وطوارئها ما بني ســنة 1947 وسنة 
2000. واملقطــع مدرج فــي احلديث 
لهدف اخر، ألنه يعبر عن حلم املفكر 
ورجــل الدين في قيــم عاملية وحالة 
مثالية  بصــورة  مرتبطة  اجتماعية 
الكثيرون في  ، اشترك فيها  بأميركا 
زمن غيــر بعيد. فرمزية "اميركا" في 
حديث محمد جــواد مغنيه مفتاح 
وهدف حلكومة الواليــات املتحدة اذا 
ما ارادت ان تعيــد االعتبار الى بالدها 

كصورة اجلنة الضائعة.
والطريق الى اجلنة املستعادة واضحة 
املعالم على العموم ، وهي محكومة 
عبر  التي  الفطريــة  العدالــة  مببدأ 
عنها شايلوك shylock في مسرحية 
شكســبير: "فأذا كنــا مثلكم في 
سائر االمور ، فأننا مثلكم في هذا". 
والقيم العاملية يشترك فيها املواطن 
االميركي مع اي شخص اخر. ومبقابل 
القيم االساســية العاملية ، تتحول 
 cultural اية نظرة نســبية للثقافة

relativisn للنيــل من هــذه احلقوق 
الثابتــة عبارة عن خطأ في املنهج او 
ســوء في النية ، ايا كانت صياغتها 
من داخــل اميركا- من نوع "ال ميكننا 

ان نفهم هؤالء
الناس النهم ال يشــتركون معنا في 
الطرف  من  ،-او  االساســية((  قيمنا 
االخر جتاه اميركا ،على منوال ))ال ميكن 
لألميركيني يفهموا ما نحن عليه الن 

قيمنا مختلفة عن قيمهم((. 
واجلدل قائم بني عاملية حقوق االنسان 
والنسبة الثقافية منذ فترا طويله ، 
اال ان اخــذ زخما مميزا في الســنوات 
العشــر املاضية ، وليس من موضوع 
الســاحة  النقاش على  يتناوله هذا 
الدولية ،من حقــوق بيئية في مؤمتر 
ريــودي جينيــرو ســنه 1992 مرورا 
بحقوق املرأة في بايجينغ سنه 1995 
الى اجلرائم ضد اإلنســانية في مؤمتر 

روما سنه 1998 . 
واالختالف  التالقــي  يقــدر  وكيفما 
بني الدول والشــعوب ،فانه  ال يجوز 
ان ترقى وجــوه االختالف الى نفي ان 
حقوق الشخص األساسية هي قيم 

مشتركة لإلنسانية ، 
ويلتقــي في هــذه احلقيقــة االولى 
كل من احلديث النبوي الشــريف عن 
كوكننا )سواســيه كاسنان املشط 
(  وما جاء على لســان شايلوك ،من 
)اننا جميعا مقتــادون بالطعام ذاته 
،متأملون مــن مضاء الســالح ذاته ، 
مرضى بالداء ذاتــه ، معافون بالدواء 

ذاتــه ، مدفــؤون ومبردون  بالشــتاء 
والصيف ذاتهما( ]4[.

 وقاعه املساواة االنسانية في القيم 
اإلنســانية  جديرة بان ترسي نقطه 
االنطالق ألية سياســة خارجية ، فال 
يحجب حق اساســي إلنسان بحجه  
النســبية الثقافيــة ، وال يغشــي 
عقل االدمي باســتعمال خصوصيه 
الثقافة النتهاك حقــوق هي عامليه 

بطبوعها ، داخل اميركا او خارجها .
وفي رسم السياسة اخلارجية ، تدعم 
رفــض القيم احلقوقية املشــتركية 
عقيده  الثقافية  النســبية  ونظريه 
صدم احلضارات]5[ : وفي هذه املركب 
النظــري تتحول النســبة الثقافية 
تضارب بني القيــم الغربية املعاصرة 
الرواسب احلضارات في سائر  وعميق 
العالــم . فطاملا ان منــط التغير في 
احلضارات منط بطيء للغاية ، بحسب 
النظرية ، مــن االفضل ترك كل دولة 
وكل منطقه على دابر حضارتها وان 
كانــت احلكومة في هــذه الدولة او 
تلك املنطقة تنتهــك جميع املبادئ 
الدميقراطيــة واحلقــوق اإلنســانية 
األساســية . هــذا املركــب يعنــي 
عمليــا الدفاع عــن مقولتي ضرورة 
ترك الشــعب الصيني الي اقتصاص 
الصينية  احلكومة  تختاره  وقســوة 
لــه ، فهذا مالزم احلضــارة الصينية 
املســلمني   الرجال  ترك  ))ضــرورة  او 
متسلطني على نسائهم ، فهذا من 

صلب شريعتهم املقدسة((.

يتناول كتاب "الديمقراطية في أميركا" للباحث والخبير شبلي مّلط، ظاهرة مهمة للغاية على الصعيد العلمي وعلى الصعيد السياسي، 
أال وهي تشريح العملية الديمقراطية، وتشريح النظام الديمقراطي، ولعل أفضل طريقة إلنجاز هذا الهدف المهم في عالمنا وفي 
بلدنا الباحث بلهفة عن انموذجه الديمقراطي أنه يرتكز على دراسة حالة عيانية مهمة وهي حالة الديمقراطية في الواليات المتحدة.
ومن القضايا المهمة في هذا الكتاب ارتكازه الى واحدة من أهم المرجعيات في الدراسات الديمقراطية أليكسس  دي توتكيفل 

الذي يعدّ أهم المراجع المتاحة لدراسة هذه التجربة.
وكذلك تكمن أهمية الكتاب في أنه يشير الى التحوالت الجديدة في العالم الراهن وهي تحوالت البد من وضعها في إطارها التاريخي 
واإلنساني.وهو أيضا يرسم الطريق لمجتمع بل عنف، ومجتمع يرتكز على التعاون والتفاهم اإلقليمي المرتكز على نشر قيم المساواة، 

ومحاربة الفقر، ونبذ االستغلل االقتصادي للشعوب.
كما أنه يتيح للقارئ إدراك إمكانية خلق نظام عالمي واسع من دون أوهام التسلط اإلمبريالي أو الدكتاتوريات األيديلوجية، ويعلي 

بشكل كبير دور العدالة والقضاء في تنظيم التوازن االجتماعي وتعزيز القيم الحضارية واالنتصار للعدل والحياة.
تنشر "الصباح الجديد" حلقات من هذا الكتاب كإسهام في تعميق الجدل والمعرفة وتوسيع دائرة العلم بالمناهج والمراجع الضرورية 

للعملية الديمقراطية بنحو عام وفي العراق بنحو خاص.

الديمقراطية في أميركا
الحلقة 14

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

مع هــذا كله فأن نوري الســعيد 
لــم يكــن )عبــدا( للغــرب كما 
بــل كان عبدا  املؤرخــون.  صــوره 
خلياله   ، نفســه  الســعيد  لنوري 
السياسي وهناك مواقف كان فيها 
يتحــدى االنكليز ويقــص عليهم 
مضاجعهم. وال اريــد ان اذكر تلك 
التي وقفها في املرحلة السياسية 
االولــى له. وقــد اتى الــى ذكرها 
الكتاب قبلي ولكني سأذكر بعضا 

مما اغفلوه في املرحلة الثانية.
فــي العام 1953 او بعــده او نحوه 
هــدد الســعيد شــركات النفط 
واحلكومــة البريطانية برفع اخلالف 
الناشــب حــول حصــص العراق 
احملاكم  الــى  النفط  عائــدات  من 
برجال  واالســتعانة  البريطانيــة 
القانون اليساريني االنكليز في رفع 
الدعوى. وسأل عن اشدهم صالبة 
فأشــير عليه باحملامي الشهير )د.ن 
بريــت D.N prat( عضــو مجلــس 
املســتقل  البريطانــي  العمــوم 
املاركســي العقيدة. وهو واحد من 
قلة مــن احملامني العامليــني الذين 
كانوا يتبرعــون للدفاع عن ضحايا 
احلرية في ســائر اقطــار العالم . 
والكاتــب البــارع الــذي دأب على 
تبرير مواقف االحتاد السوفياتي من 
الســنوات  في  الغرب  دميقراطيات 
التي سبقت احلرب العاملية االخيرة 
بصورة  وعــرف  وخاللها.  وبعدهــا 
خاصة عندما رئس هيئة التحقيق 
الدولية التي ندبــت للتحقيق عن 

حريق الرايشتاغ وكان قد دبره هتلر 
في 1936 واتهم به الشيوعيني.

الســعيد(  )نوري  اســتقدم  اقول: 
هذا القانونــي الباقعة فجاء بغداد 
واحتفى به واحسن نوري استقباله 
وامانة  ثقــة  وبكل  امامــه  ووضع 
بامتيازات  املتعلقــة  الوثائــق  كل 
ثم  منها.  الســرية  النفط حتــى 
وبالتأميم وقد  به  البريطانيني  هدد 
نصحه بريت به. الى احلد الذي ارغم 
الشركات على مايريده ال سيما دفع 
عائدات العراق على اساس الذهب. 
وبه كسب للعراق تلك املاليني التي 
اليها  كانت الدولة بأمــس احلاجة 
جمللس  اساســا  بعد  فيما  لتصبح 

االعمار مبشاريعه الهائلة.
اواســط  فــي  ذلــك  كان  ورمبــا 
اخلمسينات عندما تلكأت بريطانيا 
في تزويد اجليش العراقي باالسلحة 
روائي  احلديثــة. كان منه موقــف 
والذكــر:  التســجيل  يســتحق 
البريطانــي  الســفير  اســتدعى 
وفي لقاء عاصــف هدد بقطع كل 
تعامل جتــاري مع بريطانيا والتوجه 
املتحدة  الواليات  الى  باملشــتريات 
او االحتــاد الســوفياتي ان كلــف 
التمثيل  الغــى  انه  ويذكــر  االمر. 
الدبلوماســي  مع هذه الدولة في 

وقت سابق.
وقــد ال يكون خروجا عن الســياق 
ونحن منر باعياد )نوروز( وكان نوري قد 
االحتفال  االربعينات  اواخر  منع في 
به رســميا. اال انه عــاد فالغى امر 
منعه عندما اعلم بأنه عيد قومي 
فتم االحتفال به رسميا في كل من 
بنوع خاص والول  اربيل وسليمانية 

مرة حتت الرعاية الرســمية. واذكر 
ايضــا ان العالمة االســتاذ توفيق 
وهبي جتــرأ حينذاك علــى كتابة 
بحث طريف للغاية عن العيد نشر 
في مجلة ســومر. اال ان احلكومات 
املهرجانات  اقامــة  منعت  التالية 
رســميا مبناسبته. مع هذا بدا كما 
وصفــه منافســوه علــى احلكم. 
وكما رأه اعداؤه وكما كنا نحن رواد 
واحدا ممن حاول  نــراه  الدميقراطية 
الدميقراطية  براعــم  على  القضاء 
بعزم وقــوة وغالظــة . وهو بذلك 
يعبر عن وجهة نظره اخلاصة وليس 
بدفــع من قوى خارجيــة او خدمة 
لالنكليز خالصة. واال فكيف نغفر 
لــه قيامه في العــام 1954 بالغاء 
امتيــاز اكثر مــن 450 صحيفة و 
مجلة ونشــرة دورية وغلق عشرات 
من النقابــات والنوادي واجلمعيات؟ 
واذا شــئنا تغليــب حســن النية 
على العمى السياسي والعناد في 
. فســيلوح  اخلاصة  الفكرة  التزام 
)نوري السعيد( ذلك السياسي  لنا 
احلريص على مســتقبل بالده اكثر 
من حرصه على ســمعته ومركزه 

وشهرته وطمعه بالسلطة.
س: عرف الســعيد مبزايا شخصية 
واثــروا عنــه الوفــاء ألصدقائــه 
الكلمة  بشرف  وااللتزام  واالحسان 
في عالقاته الشخصية والعامة. ما 

قولكم؟
لــم تتح حملام بعيد عــن العاصمة 
اال مراجعة  وصحافي محلي مثلي 
له دامــت بضع دقائــق في قضية 
قرار اتخذه ايام كان رئيســا للوزراء 
1956 بخصــوص منع  في العــام 

تصدير االغنام الى ســورية حرصا 
على ابقاء اسعار اللحوم مبستواها. 
ولم يقتــض مني اقناعــه بخطأ 
القرار غير دقائق. على اني الحظت 
رقعة مخطوطة  غيري  كما الحظ 
معلقة علــى احلائط فوق رأســه 
بهذا املثــل او القول املأثــور :"اتق 
شــر من احسنت اليه" لم مير وقت 
ذاكرتي.  الزمــن من  ليزيلها  طويل 
تذكرتها باثنني ركــن اليهما )نوري 
الســعيد( ومنحهما ثقته اولهما 
العقيــد )وصفي طاهــر( مرافقه 
اخلاص الذي قاد مفرزة الهجوم على 
منزله وتولى امر تعقيبه في شوارع 
بغــداد في 15 متــوز 1958 للقبض 
عليه ولواله ما كان يضمن ترقياته 
وخدمــة مؤقته النه لــم يكن من 
خريجي الكلية العسكرية بالعراق.
الذي  الوزيــر )خليل كنه(  ثانيهما: 
كان )الســعيد( كما يعلم اجلميع 
ولــي نعمتــه وواحدا مــن انصاره 
املوثوقني. صاهــره ، ولصق به وروج 
لسياســته وتابعــه دومنــا حتفظ 
وبال حــدود ، حرص دائمــا ان يبدو 
نظر  ببعد  املفتون  الوله  كالعاشق 
ســيده وولي نعمته. وكان احد من 
العام  في  الســعيد  حكومة  وزراء 
-1954 التي وجهت مبراسيمها تلك 
الضربة الصاعقة للحريات العامة 
الدميقراطية  املبادئ  على  واعتدت   ،
التعبير  النكير على حقوق  وشدت 
والــرأي- وفي العــام 1966 عندما 
اصــدر خليل كنه كتــاب ذكرياته 
"العراق امســه وغــده" . لم يبق 
مثلبة ونقيصة اال ورمى سيده بها 
، مسندا اليه كل ما نال العراق من 

كوارث.
طالعت كتابه هذا وما ان بلغت به 
مرحلة الشتم والنقد حتى تذكرت 
رقعة نوري الســعيد التــي رأيتها 
على جــدار مكتبة "اتق شــر من 

احسنت اليه".
رشيد عالي الكيالني

س: واالن الــى الشــق الثانــي من 
ســؤالنا االصلي. وهو اجلزء اخلاص 
برشــيد عالي الكيالنــي. لعلكم 
ادركتم سر انتقائنا هذا السياسي 
من دون ســائر رؤســاء احلكومات 
الســابقني بعد )الســعيد(. فهذه 
اراء  فيهــا  تباينــت  شــخصية 
الساســة معاصريه مع اراء كتاب 
التاريــخ الذين حتدثــوا عن اعماله 
وال ســيما دوره املركزي في حركة 
مايــس 1941 التــي عرقت بحركة 
رشــيد عالي ايضا امــا وانكم قد 
جبتم افاقا من تاريخ بالدنا احلديث 
ونقبتم في زواياه ال سيما تلك التي 
حفلت باملفاجآت ، وزاحمتها الزوابع 
 ، والكوارث  بالنوائــب  واالعاصيــر 
فال شــك في ان لديكــم عن هذا 

السياسي ما قد يعتبر جديدا.
الغريــب ، ان هذا الرجل لم ينل ذرة 
عطف ولــم يذكره بــأي خير كل 
زمالئــه رجــال احلكم فــي العراق 
حني تطرقوا اليــه في مذاكراتهم 
التاريخية  ولم اجد في كل الكتب 
ادواره  والسياسية التي الفت حول 
او نوهــت بذكره  العامة  وحياتــه 
عرضــا في واقعــة معينــة- من 
انتقص عمال له ، او نشاطا سياسيا 
او رماه مبنقصــة او عيب. وهم في 
نظري صنفــان: صنف قومي يعتبر 

رمزا قوميــا ومبنزلة  رشــيد عالي 
الصدر في روادهــا االوائل بوقفاته 
ضد النفــوذ االنكليزي وبقمعة ما 
دعي بتمــرد االشــوريني ، وتزعمه 
حركــة مايــس املواليــة للمحور. 
وصنــف اخر وميكــن وضعهم في 
، تراهم  او التقدمية  قائمة اليسار 
يهابون ولوج باب عود القراء عليها 
ويتهيبون من كشــف الوجه االخر 
للكيالنــي. ومعظمهــم يعرفــه 
كما اعرفــه لكنهم يضطرون الى 
مجاراة االخرين االوائل وال ادري ملاذا 
، اهو خوف ام تقية؟ وبهذا تتحقق 
احلذيعــة الكبرى ويرســم للتاريخ 
الواقــع جدا.  بعيدة عــن  صــورة 
صارحني كثير من قراء هذه احللقات 
بأن مــا يقرأن من احاديث لي فيها ، 
ميثل نهجا غير مألوف في دراســة 
الى  النظر  وفي  التاريخية  االحداث 
صانعي تلك االحــداث. وهذا ليس 
الواقع فأنا اكتــب واحتدث مبا يجب 
ان يكون املألوف. وغير املألوف هو ما 
عودوا على قراءته مع االسف وانا امنا 
استدرك ما غفلوا عنه او تغافلوا ال 
ما قصروا دونه. وانا ال اخترع احداثا 
اختراعا وهي مبتناول اليد دوما وامنا 
اتصيدهــا. وال املك من املعلومات 
اكثر ممــا ال ميلكون وكلنــا يغترف 
مــن معني واحد واملصــادر مبذولة 
للجميــع . لكني اختلــف نهجا ، 
فأرتاد ســاحات صغيرة ألنفذ منها 
الى امليدان الواسع الرئيس. واسلك 
الى الطريق  انفاقا ضيقة لتقودني 
االرحب وغيــري يبــدأ بالكبير فال 

ينتبه للصغير . 
واالنفــاق  الصغيــرة  والســاحات 

التاريخ االصلية  الضيقة هي مــادة 
واحلــوض الكبير هــو حصيلة جتمع 
التي  التقليدية  وبالطــرق   ، القدرات 
انبذهــا ، غمطــت حقــوق كثيرين 
وكســب كثيرون ســمعة وفضال ال 
يســتحقونهما واه ثــم اه لو نهض 
مفكرونــا ومؤرخونــا وحملة القلم 
فينا مبــا تقتضيه الذمــة والضمير 
فيهــم واقتصدوا قليــال في متجيد 
ابطال الكوارث واملأسي واحملن ووضعوا 
حدا حملــاوالت صفيقة فــي تغطية 
اساءات اجترحها اوالء )االبطال( بحق 
البالد ومواطنيهــا. والكف عن تبرير 
التي  تلك  اجلرائم املشهودة ال سيما 
ترتكب حتت زعم محاربة االمبريالية 
واالستعمار. او تلك التي يشتم منها 
روح العداء لالنكليــز تبريرا وتغطية 
لســوء احلكم واالســتبداد والعبث 

باحلريات وخرق حرمة القانون.
عندمــا تقضــي امانة القــول من 
الكاتــب او املــؤرخ اخلروج مــن دائرة 
او خرق حجاب الصوت كما  الصمت 
يقال. مبحاولة لتغيير ما جرى مجرى 
املســلمات التي ال تقبل طعنا ، بدا 
في اغلب االحيان – ذلك اجلدي االسود 
بني اخلــراف البيــض فيعاقب ويهان 
وتتكالب عليه كالب هاتكي االعراض 
ان كانت  بالتهم والطعون وال عجب 
االغلبية سراقا فأن االمانة ستعاقب 

بوصفها جرمية.

*اجــرى احلــوارات الســيدان مؤيد 
والكتاب  يحيــى  وســعيد  طيــب 
مــن منشــورات دار أراس للطباعة 
الطبعة  اجلمل،  والنشر، منشورات 

األولى 2012

يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفقًا فكريًا وسياسيًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها 
أدوارها المميزة سلبًا وإيجابًا في التاريخ العراقي. ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في 

الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداثًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسطًا وافرًا من هذه اإلضاءات كما وردت على لسانه لجمهور لم يطلع عليها في السابق بمعزل عن عمق 
ثقافة هذا الجمهور او صلته بالسياسة العامة. إنها ليست أفكارًا فحسب وإنما هي شهادات تنطوي على نبوءات مثيرة للدهشة 

عن اثر المناهج واأليديولوجيات والشهادات التاريخية السابقة لألشخاص الذي يجري الحديث عنهم ويسهم الراحل جرجيس 
فتح اهلل في تصحيح الكثير من المواقف والتصورات والوثائق السياسية المرافقة لمواضيع الحديث. كما ان أفكار السيد فتح اهلل 
تستكمل في أحيان كثيرة ما كان نصًا لم يكتمل في الماضي.  إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر 

عددًا من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".
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بغداد - زينب الحسني : 

الغني سعدون  الدكتور عبد  أكد 
الســاعدي مدير عام دائرة صحة 
بغداد/ الرصافة علــى دور الفنان 
في إيصال الرسالة الصحية التي 
تهدف الى توعية املواطن من خالل 

البرامج أو املشاهد التمثيلية.
الفنانة  اســتقباله  خــالل  وبني 
الكبيــرة أميرة جواد، أن رســالة 
الفنــان صعبة جــداً ومهمة من 
لذا  واملتابعني  املشــاهدين  خالل 
املؤسســات  بني  التعــاون  يجب 
الفنية في ادخال وعرض رســائل 
 ، املواطن  توعيــة  الــى  تهــدف 
الن اجلميــع يســعى الــى تقدمي 
االمكانيــات كافــة فــي خدمة 

املواطن العراقي.
وواضــح ان الدائــرة تدعــم كل 
الفنانــني وتقــدم لهــم جميع 
التســهيالت من ناحية اخلدمات 
الطبية وهــي خدمات مجانية او 
من خالل تسهيل مهمة عملهم 

في إكمال إعمالهم الدرامية،
ودعــا الســاعدي،  الــى ضرورة 
رسائل  إيصال  التعاون في سبيل 
صحية الى املواطن وإدخال بعض 
التوعية  التي تهــدف  املشــاهد 

الصحية  .
في حني بينت الفنانة اميرة جواد 
، ان  علينا الدعم واملشــاركة في 
الرسائل  املواطن من خالل  توعية 
 ، ايصالها  الــى  نســعى  التــي 

وبالتأكيد ســتكون هناك رسائل 
املشترك  الهدف  اجل  صحية من 
واالبتعاد عن  املواطــن  وهو رضيا 

احلــاالت غير الصحيحــة .وجرى 
بعد ذلــك مناقشــة العديد من 
املواضيــع التــي تخــدم االعالم 

الصحي الهادف.
الفنانة اميرة اجــواد فنانة غنية 
عن التعريــف، فهي متتلك جميع 

مواصفــات الفنانــة الشــاملة 
االســتعراضية، هــي ابنة اخملرج 
جــواد  الســينمائي  واملنتــج 

بيئة  فــي  ترعرعت  الشــيخلي، 
فنيــة وعاصرت اجليــل امللزم من 
عمالقــة الفــن العراقي فكانت 
مســيرتها بحق مليئــة باألبداع 
والعمل الفنــي املتميز، امتلكت 
حضــوراً كبيراً فــي جميع االدوار 
ادتها على خشــبة املسرح  التي 
وفي التلفزيون طيلة مشــوطها 
الفني، واتسمت بالتنوع في االداء 

التمثيلي.
دخلت عالم الفن منذ عام 1965، 
عندما كانت طفلة صغيرة يتراوح 
عمرها  مــا بني )4 ـ5 ( ســنوات 
كبطلــة للفلــم الروائــي الذي 
اخرجــه والدها  آنــذاك، وعملت 
جواد في الفرقة القومية للتمثيل 
في عمر )13 ( ســنة، ثم بقيت )4 
ـ 5 ( ســنوات على العقد ، الى ان 
الدائم، شاركت  حتولت الى املالك 
فــي التمثيل في اول مســرحية 
لها عام 1972 مــن اخراج الفنان 
املرحوم قاسم محمد، من بطولة 
هاني هانــي، فاطمــة الربيعي ، 
ســعد عبد اهلل، ثــم )الطوفان( 

إلبراهيم جالل.
االعمال  مــن  العديــد  قدمــت 
الناجحــة التــي حتكــي معاناة 
ومثلت  وقصصهــم  العراقيــني 
وشاركت  املسرحيات،  من  الكثير 
في عــدة افالم ســينمائية، الى 
مسيرتها  كللت  كله  ذلك  جانب 
الفنية بنيل عدد كبير من اجلوائز. 
ومازالــت اميــرة جــواد مبدعة 

وعطاؤها مستمر.

مدير عام صحة الرصافة: يؤكد دور الفنان في إيصال الرسالة الصحية
خالل لقائه الفنانة الكبيرة أميرة جواد

جامعة الموصل تعيد افتتاح
متحف التاريخ الطبيعي

أعلــن رئيس جامعة املوصل ابي ســعيد الديوه 
جي، عن إعادة افتتــاح متحف التاريخ الطبيعي 

داخل جامعة املوصل بعد إعادة تأهيله.
وقال الديوه جي في تصريح له إن” متحف التاريخ 
الطبيعــي اعيــد افتتاحه بعد تأهيــل اجلدران 
واحملنطات واملعشــب اخلاص باملتحف وممتلكاته 

التي تعود منذ عام 1955 اي قرابة 60 عامآ”.
واضاف أن” املتحــف افتتح بعد ان مت جمع اغلب 
النمــاذج واحملنطات مــن قبل بعــض العائالت 
املوصلية التي احتفظت بها بعد حتطيم املتحف 
من قبل عصابــات داعش االرهابيــة خالل مدة 

احتاللها املدينة “.
وتابع الديوه جــي ان “احملنطات وممتلكات املتحف 
اعيدت للمتحف بعد صيانتها ومت افتتاح املتحف 
من جديــد كونه أحــد معالم مدينــة املوصل 

البارزة”.

»الرحلة«... من العراق
الى مسابقة األوسكار

بعد 27 ســنة على توقف عرض األفالم العراقية 
في دور الســينما، عاد فيلم »الرحلة« ليكســر 
هذه الصــورة النمطية إذ متكــن العراقيون من 

مشاهدته في العديد من محافظاتهم. 
»الرحلة« يســتمر في التأّلق بعد أن اختارت وزارة 
الثقافة العراقية فيلم »الرحلة« للمخرج محمد 
الدراجــي لتمثيــل العراق في مســابقة جائزة 
أوســكار ألفضل فيلم أجنبي، والتي سُتوزع في 

شباط/ فبراير املقبل.
وفي حــال أدرجت أكادميية فنــون وعلوم الصور 
املتحركة األميركية، الفيلــم في قائمة األفالم 
املرشحة رســمياً للجائزة، فسُيصبح أول فيلم 

عراقي يدخل مسابقة األوسكار.

بيع أشهر مجلة في العالم
بـ 190 مليون دوالر

كشــفت مصادر صحفية، ان شــركة »ميرديث 
كوربوريشــن« اإلعالمية األميركيــة تعتزم بيع 
مجلــة »تامي« للمؤســس املشــارك لشــركة 
سيلزفورس املتخصصة في احلوسبة السحابية، 

مارك بنيوف وزوجته لني.
وبحســب مــا ذكــرت صحيفة »وول ســتريت 
جورنال«، أن اجمللة اإلخبارية الشهيرة ستباع مببلغ 
190 مليــون دوالر إلى بينيوف وزوجته وأن عملية 

البيع ستستغرق ما يقرب من الشهر.
وقــال الزوجان في بيان: »يشــرفنا أن نكون رعاة 
والعالمات  اإلعــالم  واحدة مــن أهم شــركات 
التجارية الشهيرة في العالم، لقد كانت مجلة 

}تامي{ دائماً مبثابة انعكاس موثوق حلالة العالم«.
ويأتــي البيع بعد مــا يقرب من 8 أشــهر على 
»ميرديث كوربوريشن«  استحواذ شركة  اكتمال 
على شركة »تامي إنك« في صفقة بلغت قيمتها 

2.8 مليار دوالر.

ملونشريط

جانب من القاء

متابعة الصباح الجديد: 
عقــدت جلنة املبادرات والنشــاطات 
الال صفية في األمانة العامة جمللس 
الوزراء اجتماعها األول باالتفاق على 
مجموعة أنشــطة ومشاريع تطلق 
في املــدارس خالل الفتــرة القليلة 

املقبلة.
جمللس  العامة  لألمانــة  بيــان  وذكر 
الوزراء تلقــت » الصبــاح اجلديد » 
نسخة منه ان »اللجنة سمت مدير 
عام دائرة النشــاطات الالصفية في 
وزارة التربيــة رئيســاً لها، وعضوية 
ممثلني عن وزارات الثقافة والشــباب 

الى  ،إضافة  والداخليــة  والرياضــة 
نقابــة الصحفيني العراقيني مكتب 
احلكومــي في  واالتصــال  االعــالم 
األمانــة العامــة جمللس الــوزراء، اذ 
اتفقــت اللجنة علــى تنظيم ورش 
تأهيليــة ملعلمي ومدرســي مادتي 
التربيتني الرياضيــة والفنية، وإعادة 
الى ســابق  الالصفية  النشــاطات 
عهدهــا، من خالل اطالق املشــاريع 
واملســرحية،  واملوســيقية  الفنية 
فضال عن ســينما األطفال ومسرح 

الدمى«.
كما قــررت اللجنــة »تقــدمي وزارة 

الكافية  املالية  التقديــرات  الثقافة 
إلعادة اصدار اجملالت اخلاصة باألطفال، 
وإعادة تفعيل مسرح الدمى املتحرك، 
وســينما األطفال، إضافة الى اتفاق 
العراقي  االعالم  الوزارة مع شــبكة 
أناشــيد  ونقابة الصحفيني إلصدار 
املدارس،  بطالب  تربوية خاصة  واغاٍن 
إضافــة الى تنظيم رحــالت علمية 
وثقافيــة لطــالب املــدارس، واجراء 
زيــارات ميدانية ملؤسســات الدولة 
لالطــالع على التعريــف بأهميتها 

وضرورة احلفاظ عليها«.
على  التربيــة  وزارة  وافقــت  كمــا 

»تسويق مجلة شرطتنا الصادرة من 
وزارة الداخلية واملوجهة الى األطفال، 

وايصالها الى جميع املدارس«.
ومن املقرر ان تعقد اللجنة اجتماعها 
الثانــي لتحديد األنشــطة ومددها 
املالية  الكلف  الــى  إضافة  الزمني، 
لكل مشروع، واجلهات غير احلكومية 

القادرة على تأمني املبالغ املالية.
يذكــر ان اللجنة انبثقــت بناء على 
توصيــات خلية االعــالم احلكومي، 
التــي قــررت تشــكيل ســت جلان 
جلنة  منها  متنوعــة،  باختصاصات 

النشاطات الالصفية.
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إحياء سينما األطفال ومسرح الدمى في المدارس

تراثيات

طارق حرب:
عن أعظم شركة أجنبية في بغداد تولت النقل 
النهري للبغداديني من بغداد الى البصرة والنقل 
البحري من بغداد الى لندن مروراً باخلليج العربي 
ومصر واملوانئ العربيــة واملوانئ األوروبية وحتى 
مدينة لندن في بريطانيا وملدة خمسني سنة من 
ســنة 1860 وحتى سنة 1920، وما زالت بنايتها 
في شارع الرشــيد التي اشتراها احلفيد الثالث 
للســيد )لنج( وهو هنري بولص لنج قائمة حلد 
اآلن علــى الرغم من مرور قرن تقريبا ًعلى انتهاء 
أعمال الشــركة في بغداد بعــد أن بدأ الطيران 

محل السفن كواسطة نقل.
وإذا كان احلفيــد األول روبرت بولص لنج قد فقد 
واحتمــال أنه قتل فــي أثناء استكشــاف نهر 
الفرات في البعثات البريطانية األولى فأن احلفيد 
الثالث أسهم في استكشــاف نهر الفرات مع 
بعثة اإلجنليزي )جســني( املستكشف املشهور 
لكنه تولى استكشــاف نهــر دجلة لوحده في 
الســنتني 1837- 1839 ومسح النهر من بغداد 
الى البصرة كذلك فأنه تولى مســح دجلة من 

بغداد الى سامراء.
هذه الشــركة التي تأسســت في لندن في 30 
تشرين الثاني  1860باسم شركة الفرات ودجله 
للمالحــة التجاريــة والتي غلب اســم ) لنج( 
وأحفاده عليهــا في بغداد منذ العهد العثماني 
وحتــى االن فجميــع الشــركات األجنبية  ازال 
ذكرها ولكن عندما تســأل عن شــركة ) بيت 
لنج(  يذكر الكثير عنها في تاريخ بغداد والعراق 

والشركات األجنبية التي عملت في بغداد.
تلك الشــركة التي اشترى  ) اســتيفان هنري 
بولــص لنج( خاناً في شــارع الرشــيد فهدمه 
وأنشأ مبوضعه بناية كبيرة في هذا الشارع حيث 
لها اطاللة كبيرة على الشارع قبل افتتاحه في 

سنة 1916 كانت مقراً للشركة اإلجنليزية .
وكان آخــر من أدار الشــركة املســتر )كامبل( 
احلفيد االخر للسيد) لنج( الذي تزوج من عراقية 
هي ابنة السيدة املشــهورة ماال والتي ما زالت 
بعض االمالك باسمها منها محلة ساره خاتون 
وشــمال معسكر الرشــيد وهي السيدة ساره 
خاتــون التي حلقها ناظم باشــا والي بغداد الى 
الهنــد للزواج  منها لكنها رفضت وتولى ولدها 
انفاق الكثير من اموالها على )الريســز( سباق 
اخليل االمر الــذي ادى باملســتر كامبل صهرها 
وزوج ابنتهــا باصطحابها معه الى لندن بعد ان 
عمل بالشركة املذكورة ،حيث تولى السيد عبد 
الودود اخلضيري ادارة شركة) بيت لنج( ومت انهاء 

الشركة بعد ذلك وبيعت بنايتها الشهيرة.
ويبدأ اهتمام بريطانيا بالعراق بنحو عام وبغداد 
والنقل النهري والبحري بشكل خاص الى سنة 
1834 حيث حصلــت على ) فرمان( ســلطاني 
عثماني مينحها حق تســيير باخرتــني في نهر 
الفــرات وهو أول امتياز جلهــة اجنبيه وعلى اثر 
ذلك قام الكابنت )جســني( مبهمة مســح نهر 
الفرات والتعرف على مــدى صالحيته للمالحة 
وبعد ذلك قام مســاعد )جســني( وهو )هنري 
بولص لنج( على مســح نهر دجلــة وحيث ان 
العثمانيني حاولوا استثمار النقل النهري فلقد 
قامت الشركات االحنبية متمثلة بشركة )لنج(  
باالســتئثار به  حيث استثمرت شــركة )لنج( 
الفرمان الســابق وقامت بتســيير باخرتني بني 
بغداد والبصرة هما )ســيتي أوف لندن( ودجله، 
حيث يتم نقل البريد واملسافرين والبضائع وبعد 
ذلك أنشــأت الشــركة خطاً منتظماً بني لندن 

وبغداد .
وتولت الشركة تسيير باخرة أخرى باسم خليفة 
التي استبدلتها بالباخرة دجلة في العقد االخير 

من القرن التاسع عشــر، أما بالنسبة للجانب 
العثماني ومحاولته منافســة شــركة ) لنج(  
فلقد مت انشــاء ادارة عمان) بحــر( عثماني قبل 
عهد مدحت باشا لتقوم بإدارة شؤون الباخرتني 
احلكوميتــني العاملتــني بني بغــداد والبصرة ، 
وعندما وصل مدحت باشــا عني لها مديراً كفواً  
أسس حوضاً إلصالح الســفن وعمل على زيادة 

البواخر.
 وكانت الرحالت الى البصرة واســتنبول ولندن 
وبعد فترة مت بيع هذه اإلدارة الى دائرة السنية أي 
الى الدائرة التي مت انشاؤها إلدارة اموال السلطان 
عبــد احلميد في العــراق ســنة 1904 ، ووصل 
عــدد البواخــر العثمانية الى أكثــر من عددها 
وبعد خلع الســلطان عبد احلميد ســنة 1909 
،ومصــادرة امواله مت اســتحداث اإلدارة النهرية 
نظارة  أقدمت  الكثيرة  وللســلبيات  العثمانية 
)وزارة( النافعة على عقد اتفاق مع شركة ) لنج( 
البريطانية هذه  بالشركة  النهرية  اإلدارة  بدمج 
مقابل مبلغ 250 ألف ليرة دفعته شــركة لنج 
للحكومة العثمانية ، حيــث اصبحت البواخر 
والنقل النهري والبحري بيد هذه الشركة .وعلى 
الرغم من تظاهــرات اهل بغداد وعرائضهم الى 
اســطنبول ال بل حتى لم يكــن لطلب النواب 
البغداديــني في مجلس املبعوثــان العثماني أي 
مجلس النواب العثماني أثــر في ثني احلكومة 
العثمانية عن البيع لشــركة لنج ولكن ظروف 
احلرب العاملية االولى ووضع العثمانيني اليد على 
مكاتب الشــركة في بغداد ترتــب عليه الضرر 
لكن االمر عاد بعد دخول اإلجنليز الى بغداد سنة 
1917 حيث غادر آخر مدير لها )ديفيد لنج( سنة 
1920 وجعــل اخلضيري بدلــه وتبقى ) لنج( في 

ذاكرة البغداديني .

أعظم شركة أجنبية في بغداد
)بيت اللنج(  تحتكر النقل النهري والبحري

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يجب عليــك اليوم أن تدير شــؤونك بشــكل 
عملــي ومنطقي، ومن املهم جــدا أن تخصص 
أنت  الشــخصية.  واحتياجاتك  وقتا ملتطلباتك 
مســتعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

تعتقد اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك 
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة. 
تؤثر اليوم بشــكل حيوي علــى من حولك. 
رمبا ال تشــعر بالسعادة بســبب األمور التي 

يطلبها منك البعض.

رمبا يكون أمامك اليوم العديــد من االختيارات، 
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم، تشعر 
ان املســؤولية صعبة وحتتاج إلــى وقت طويل. 
تتخلص اليوم من األمور التي كانت ســببا في 

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

يخبــرك اليوم شــخص ما في العمــل بأمر ما 
تظنه من وجهة نظرك تافها. لن تنوي إيذاء هذا 
الشــخص على اإلطالق، ولكن أســلوب حوارك 
كاف ألن يجــرح مشــاعر هذا الشــخص. كن 

لطيفا ورقيقا معه وراع مشاعره.

 اجتهــد حتــى تتخلص مــن كل ما يعكر 
صفــوك. لن تشــعر هذا اليــوم بالرضا عن 
إجنازاتك أو األمور التي حققتها، وللشــعور 
بالرضا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك 

واستراتيجياتك في العمل.

تريد أن تبتعد عــن أماكن التجمعات وتضع 
حدودا بينك وبني اآلخرين. اســتغل ما لديك 
مــن مواهب بطريقــة عمليــة اآلن، وإن لم 
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية، عليك 

أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

متــر اليوم بأزمة معقدة جتعلــك مضطربا وغير 
مستقر نفســيا، ولكن في احلقيقة، هذه األزمة 
ليســت كما تتخيلهــا. ال تضــع طاقتك في 
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك، وإال 

لن حتقق أي شيء في النهاية.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك 
فقــط إذا لم تلتفت إلى قيــود يفرضها البعض 
عليك. لسوء احلظ اليوم، رمبا ال تتمكن من االبتعاد 
عن األشخاص الســلبيني ولذلك من الصعب أن 

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

تضطر هــذا اليــوم أن تواجه بعــض القضايا 
الصعبة التي جتعلك تشــك فــي كل حتركاتك. 
تتفاقــم املشــكالت التــي تتعلــق بعالقاتك 
خاصة إذا انســحبت منها دون إيجاد حلول لها. 
انســحابك قد يجعل من حولك يشعرون بعدم 

ال يســتطيع زمالؤك فــي العمل أن يفســروا 
أســلوبك الغريــب، ورمبا يظنون أنك شــخص 
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
احلقيقيــة. ال تتحــدث كثيرا بــل دع تصرفاتك 

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليســت لديك القــدرة اليوم علــى إجناز أي 
مهمة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة 
في االنتهاء منها. من األفضل أن متارس بعض 
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر 

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك 
جتاه اآلخرين، إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بشــكل عام. رمبا يدرك البعض 
أنك ال تســمح لهم باالطالع على أسرارك 

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

2. مجموعة متتالية o أعلو
3. نصف منار o العب تنس أميركي من 

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

5. ســال )مبعثرة( o تخطــى مرحلة 
الطفولة o قرأ

6. أثار انتباهه o رمي الرماد في العيون 
o نعم )مبعثرة(.

7. ذرة مــن املادة فقدت أو اكتســبت 
الكترونا o نصف مناص o حرف نصب.

8. هــدم وســوى باألرض o تســتحق 
الشفقة.

9. قارة o لم يعد يذكر.
10. العب كرة ســعودي ســجل ثالث 

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

1. جنم التنس االسباني.
2. اسطورة التنس االملاني.

3. ازدحم o ماكنة بحث انترنت عاملية 
o نصف واصل.

4. مبعنــى o حرف للتأكيد على صحة 
رأي.

5. كون شيئا من املعدن o اختلف عن 
البقية o سال

6. العب تنس أميركي معتزل حقق 14 
لقبا في تاريخه الرياضي

7. دهن الطعام)معكوسة( o يعود عن 
رأيه وال يحقق ما وعد )معكوسة(.

8. العب تنس برازيلي o سهولة
9. بطلــة كأس العالم في كرة القدم 

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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بغداد ـ الصباح الجديد:
املنتخــب  العــب  انتقــال  أثــار 
إلى صفوف  أمين حســن،  الوطني، 
الصفاقسي التونسي، جدال واسعا 

مع إدارة نادي النفط.
وأخذت القضية أبعادا أخرى، بعد أن 
لوحت إدارة النفط باللجوء للقانون 
من أجل معاقبة الالعب الذي تعاقد 
مع الفريق التونســي من دون علم 
أن  الالعب  ناديه، بينمــا يؤكد  إدارة 

انتقاله شرعي والغبار عليه.
وأدانــت إدارة نادي النفــط العراقي 
إقــدام املهاجم أمين حســن، على 
السفر إلى تونس والتوقيع مع نادي 
الصفاقسي، دون علم النادي أو أخذ 
النفط  إدارة  املوافقة منه.وأوضحت 
تفاصيل االنتقال الذي وصفته بأنه 
غير شرعي، الفتة إلى أنه "ضرب كل 
التعليمات  قبل  واألخالقيات  القيم 
والضوابط اإلدارية املنصوص عليها.

النفطــي  الفريــق  إدارة  وأكــدت 
"متسكها بكامل حقوقها وفق بنود 
العقد املوقع مع الالعب والذي ينص 
بعدم أحقيته في التعاقد أو اللعب 

مع فريق آخر".

من جانبــه أوضح الالعــب أن إدارة 
النادي تعلــم جيدا تفاصيل العقد، 
وســبق وأن رفضــت عرضا من أحد 
األنديــة اإليرانية.. وقــال إن "لديها 
تفاصيــل عقدي مع الصفاقســي 
بأعذار  الصفقة  تعطيــل  وحاولت 
مختلفة، لكني أصريت على خوض 
جتربة احترافية جديــدة في الدوري 

التونسي".
وأشــار إلى أن ارتباطــه انتهى مع 
النادي، وأن هناك فقرات في تعاقده 
مع النفــط تتيح لــه االنتقال مع 

انتهــاء املوســم، الفتــا إلــى أنه 
يســتغرب من اإلدارة هذه التصعيد 
اإلعالمي ومحاولة تعطيل الصفقة 

مببررات غير منطقية.
وأكــد أنه غــادر بشــكل نهائي 
ووقع العقد رســميا مــع الفريق 
أنه لن يشارك  التونسي، موضحا 
في املباراة املقبلة مع الصفاقسي 
ضد فريقه الســابق في إياب دور 
32 من البطولة العربية، "احتراما 
التي عاشــها في  واأليام  لزمالئه 

النادي".

بغداد ـ الصباح الجديد:
القتالية  الفوفينــام  اعلنت جلنة 
تضامنها مع نــادي القوة اجلوية، 
وادانت ما تعــرض إليه الفريق من 
جتاوزات مــن جماهير نــادي احتاد 
العاصمــة اجلزائري في مباراة كرة 
القــدم ضمن البطولــة العربية 
لالندية مؤخرا، حيــث قررت عدم 
املشــاركة فــي الــدورة التقنية 
التدريبية املقــررة ان تبدأ يوم 20 

أيلول اجلاري.
ضياء  الفنــي،  املدير  ذلــك  اعلن 
كامــل حواس، مبينــا: ان املوقف 
العراقي يتطلــب وقفة جادة، ورد 
عن  يدافع  الــذي  للفريق  االعتبار 

ألوان الوطن في احملفل العربي.
وذكر: انه كان مرشحا للمشاركة 
في الدورة، إلــى جانب رئيس جلنة 
الفوفينــام علي كاظــم مدلول، 
حيث تعــد دورة متقدمة جداً في 

اجلانبن التقني اإلداري والتدريبي.
يشــار إلى ان نادي القــوة اجلوية 
أعلن انسحابه امام مضيفه احتاد 
العاصمة اجلزائــري في لقاء إياب 
دور الـ 32 لبطولة األندية العربية 
في الدقيقة 72 ، والنتيجة تشير 
إلى تقدم الفريق اجلزائري بهدفن 
من دون رد للجوية، بسبب هتافات 
عدها القائمون علــى نادي القوة 

اجلوية بـ )الطائفية(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصــل عضو املكتــب التنفيذي 
عودة،  مجلي  الباراملبيــة،  للجنة 
املالي إلحتاد  االمــن  على منصب 
غربــي آســيا بعــد جولتن من 
املنصب لكســر  التنافــس على 
نصاب التســاوي باالصــوات في 
االجتمــاع الــذي عقــد نهايــة 
االسبوع املاضي في مدينة صاللة 
في سلطنة ُعمان، بحضور رئيس 

عقيل  الدكتور  الباراملبية  اللجنة 
حميد، وعضــو املكتب التنفيذي 

مجلي عودة .
وقال رئيــس اللجنــة الباراملبية، 
نحن  عقيــل حميــد:  الدكتــور 
الباراملبية  بحصول  ســعداء جداً 
املالي إلحتاد  االمــن  على منصب 
غربي آســيا، وهو اجناز يحســب 
واللجنــة  العراقيــة  للرياضــة 

الباراملبية.

واضــاف حميد: ان هــذا املنصب 
هو ليــس االول ألعضــاء املكتب 
التنفيذي فــي اللجنة الباراملبية، 
بل لدينــا اكثر مــن منصب في 
التي  العربية  الباراملبيــة  اللجنة 
مقرها تونس، حيث لدينا مناصب 
في كرة الســلة على الكراســي 
والكــرة الطائــرة وكــرة الهدف، 
اضافة الى عضوية االحتاد اآلسيوي 

في فعالية الصم والبكم.

العراق امينا ماليا لغربي آسيا البارالمبية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكملت بعثة القوة اجلوية حتضيراتها 
فــي العاصمة االردنيــة عّمان خلوض 
مبــاراة ذهــاب نهائــي كاس االحتاد 
االســيوي ملنطقة غربي اسيا املقررة 
اليوم الثالثــاء امام اجلزيرة االردني في 
استاد عّمان الدولي.. وبرغم ان شكل 
الفريقن تغير ســواء على مســتوى 
اجلهازيــن الفنيــن اللذيــن يقودان 
الفريقن املتنافسن، او على مستوى 
االســتقطابات في ميركاتو الصيف 
احلالــي ، حيث جلأ كل مــن الطرفن 
للتعاقــد مع مجموعــة جديدة من 
تبقــى حظوظ  ذلك  الالعبــن، ومع 
القوة  ويســعى  متكافئة،  الفريقن 
اجلويــة للخروج من املبــاراة بنتيجة 
ايجابيــة على امل احلســم في لقاء 
العودة بكربالء.. استطلعنا اراء اجلهاز 
الفني لفريق القوة اجلوية قبل التوجه 

الى العاصمة االردنية عّمان:
مدرب كرة القوة اجلوية، باسم قاسم، 
اكــد: ان الفريــق باتت لديــه خبرة 
االســيوية،  البطوالت  التعامل مــع 
ســيما وانــه حــاز على لقــب اخر 
بطولتن، وبالتالي ال نخشــى خوض 
مثل هكــذا مباريات ، مــع اننا ندرك 
ان فريق اجلزيرة مــن االندية احملترمة، 
وبلغ هذا الدور عن جدارة واستحقاق، 
وبالتالــي هو االخر لديــه طموحات ، 
لكننــا نراهن على خبرتنــا في هذه 

االدوار لبلوغ نهائي الكأس.
واشــار الى: انه تسلم املهمة مؤخرا، 
ولــم يتمكن مــن اضافــة احملترفن 
للفريق، مع ان االســتقطابات احمللية 
جيــدة ، لكــن لدينــا وجهــة نظر، 
وشــخصنا حاجتنا لبعــض املراكز، 
الوقت املتبقي لم يســعفنا إلضافة 
احملترفــن، لكننــا نأمل جتــاوز فريق 
اجلزيــرة، ومــن بعدها ميكــن اضافة 

احملترفن وترصن صفوفنا.

واوضح: انه ميلك فكرة بســيطة عن 
اجلزيــرة االردني من خــالل اخر مباراة 
الفريق تغيرت  ان  بالدوري، حيــث  له 
معطياتــه مثل مــا تغيــرت ادوات 
فريقنــا، وبالتالي تابعنــا اخر مباراة 
للجزيرة في الدوري االردني، وشخصنا 
بعض النقاط املهمــة. الفتا الى: ان 
فريق القوة اجلويــة عازم على العودة 

بالنقاط الثالث.
احمد  املســاعد  املدرب  غياب  وبرغم 
خصير )باجيو( عن بعثة القوة اجلوية 
وعــدم التحاقــه بالفريق ألســباب 
عائلية ، نتيجة تداخل جراحي إلبنته ، 
إال انه اكد: ان الفريق اجلوية لم يدخر 
جهداً، واملالك التدريبي بقيادة اجلنرال 
باسم قاسم وضعوا كل جهدهم من 

اجل وضع قدم في املبــاراة النهائية، 
واجتياز حاجز اجلزيرة.

وبــّن: ان الفريق عانــى من الضغط 
املاضي  املوسم  انتهاء  نتيجة  الكبير 
بوقت متأخر، وبــدأ االعداد للبطولة 
فترة  وبالتالي  بوقت مبكــر،  العربية 
االستشــفاء كانت قليلة، وتخللتها 
فترة االعداد من خالل معسكر تركيا، 

لكن اجلهــاز الفني تعامــل مع هذا 
املوضوع بخبرة كبيرة من اجل حتضير 

الفريق.
واضــاف: ان فريق القــوة اجلوية عازم 
علــى العودة بنتيجة الفــوز على ان 
يكون احلسم في مباراة االياب مبلعب 
كربــالء، برغم ان فريــق اجلزيرة حاله 
افضل بكثير من دوري اجملموعات بعد 

التعاقد مع اســماء جديــدة، واناطة 
املهمة للمدرب السوري نزار محروس 
، إال ان القوة اجلوية بات متمرســًا في 

مثل هكذا مباريات.
مدرب حراس املرمى، هاشــم خميس، 
قال: ان حراس القوة اجلوية جميعهم 
بقمــة اجلاهزية، واجلميع حريص على 
ان يلعب دوره بنقل الفريق الى املباراة 
النهائية لكأس اسيا وحصد النجمة 

الثالثة.
وبــّن: ان فريق اجلزيــرة فريق محترم، 
واملباراة ســتكون في ملعبــه ، دونا 
بعض املالحظــات وركزنا على بعض 
التماريــن ، هدفنا اخلــروج من مباراة 
ثالث  وخطف  ايجابية،  بنتيجة  عمان 
نقاط يسهل علينا املهمة في كربالء، 
برغم ان املباراة ليســت سهلة، لكن 

القوة اجلوية قادر على عبورها.
واوضــح: ان حراس املرمــى بجاهزية 
، خرجنا من  بدنية وذهنيــة عاليــة 
الــدور االول في الــدوري بالفوز على 
الصناعات الكهربائية ، وبالتالي هذه 
النتيجــة االيجابيــة دفعتنا للتوجه 
الى عمان بإســتقرار نفسي اكبر، الن 
باحلفاظ على  اجلوية مطالــب  القوة 

لقبه االسيوي.
من جانب اخر، تختتــم اليوم الثالثاء 
مباريــات اجلولة االولــى بلقاء يجمع 
فريقي احلــدود والــزوراء على ملعب 
الشــعب الدولــي، وكانــت مباريات 
اجلولــة ذاتها قــد اســفرت عن فوز 
فريــق القوة اجلوية علــى الصناعات 
رد، فيما  الكهربائية بهدف مــن دون 
بهدفن  واربيل  النفــط  فريقا  تعادل 
لكل منهما، وعاد فريق الكرخ بنقطة 
ثمينة من ملعب النجف بعد ان فرض 
ملثله  بهدف  االيجابي  التعادل  نتيجة 
امانة بغداد  املباراة، وخرج فريقا  على 
وضيفــه البحري متعادلن ســلبياً، 
وفوز الشــرطة على نفط الوســط 
بهدفن من دون مقابل وتعادل الطلبة 

والديوانية بهدف ملثله.

اليوم.. الجوية يعلن جاهزيته لمواجهة الجزيرة األردني آسيويا 
الجولة االولى لممتاز الكرة تختتم بلقاء الزوراء والحدود

مبارة سابقة للجوية

امين حسني
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العواصم ـ وكاالت:

كريســتيانو  البرتغالي  النجم  أزاح 
رونالدو عبء عدم التسجيل مع ناديه 
اجلديــد يوفنتوس، وافتتــح رصيده 
من األهــداف بثنائية قــاده بها الى 
2-1 األحد في  الفوز على ساسوولو 
اإليطالي  الدوري  من  الرابعة  املرحلة 

لكرة القدم.
في املقابل، أهــدر روما فوزا كان في 
متناوله على ضيفــه كييفو فيرونا 
نظيفن،  بهدفــن  تقــدم  بعدمــا 
واكتفى بالتعــادل معه 2-2، متابعا 

نتائجه اخمليبة.
اال أن الفرحــة الكبــرى كانت اليوم 
هذا  القــادم  عامــا(   33( لرونالــدو 
الصيــف من ريال مدريد اإلســباني 
فــي صفقة بلغــت قيمتهــا نحو 
حامل  ومتكــن  يــورو.  مليــون   100
الكــرة الذهبية خمس مرات، من هز 
الشباك لصالح فريقه الفائز بدوري 
بالده في املواســم السبعة األخيرة، 
بعدما فشــل في ذلك في املباريات 
الثالث األولى من الدوري هذا املوسم، 

والتي بدأها أساسيا.
عملت  ســعيد.  »أنا  رونالــدو  وقال 
بجد وكنت أعرف أن األهداف ستأتي 
ساعدوني  الذي  زمالئي  أشــكر   )...(
القدم  التأقلم مــع كرة  وأتاحوا لي 

اإليطالية«.
أضاف »هذه هي كــرة القدم. األهم 
أن يفوز الفريــق. كنت متوترا بعض 

الشــيء بســبب كل احلديــث بعد 
انتقالــي مــن ريــال مدريــد وعدم 
التســجيل، لكن أشكر زمالئي على 

دعمي طوال هذه الفترة«.
بعد  األول  هدفــه  رونالدو  وســجل 
ركلة ركنيــة ومتابعة للكرة بيمناه 
في مرمى اندريا كونسيلي مستغال 
كرة مرتدة مــن القائم )50(، قبل أن 
يضيف الثاني اثر هجمة مرتدة قادها 
التركي إميري جان وأنهاها بيسراه في 

الشباك )65(.
وأهدر البرتغالي ثالث فرص من على 
بعد أمتــار من املرمى لتعزيز رصيده، 
قبل أن يأتي الهدف الوحيد لساوولو 
الســنغالي  عبر   1+90 الدقيقة  في 
يوفنتوس  أن  بابــاكار، علمــا  خوما 
أنهى املباراة بعشرة العبن بعد طرد 
ببطاقة  كوســتا  دوغالس  البرازيلي 
وجــه العب  لبصقــه في  حمــراء 

منافس.
وسجل رونالدو 44 هدفا في املوسم 
املاضي لريال منها 15 هدفا في دوري 
أبطال أوروبا في الطريق إلحراز اللقب 
الثالــث تواليا في هذه املســابقة. 
وخالل مســيرته مع النــادي امللكي 
التــي بدأت عام 2009، ســجل 450 
هدفا فــي 438 مبــاراة خاضها في 

مختلف املسابقات.
العاصمة،  في  األوملبي  امللعب  وعلى 
اكتفى روما بحصد النقطة اخلامسة 
فقط من أربــع مباريات، بعدما فرط 
بتقدمه أمام فيرونا، ليحقق التعادل 
الثاني له هذا املوسم، في مقابل فوز 

وخسارة.
وتقــدم فريــق املــدرب أوزيبيــو دي 
فرانشيســكو بهدفــن في نصف 
املبــاراة بفضل  األول من  الســاعة 
ســتيفان الشــعراوي الذي استفاد 
فلورنتسي  أليســاندرو  عرضية  من 
)10(، وبريان كريســتانتي الذي أنهى 
كــرة وصلته مــن البوســني إدين 
دزيكو في مرمى الضيــوف )30(. اال 

أن كييفو قلب تخلفه الى تعادل في 
للسلوفيني  بهدفن  الثاني  الشوط 
بتســديدة من خارج  بيرســا  فالتر 
املنطقــة )52(، والبولنــدي ماريوس 
ستيبينســكي من مجهــود فردي 

.)83(
الثاني في  وحقق التســيو، القطب 
فوزا صعبا على مضيفه  العاصمة، 
أمبولــي العائد بدوره الــى النخبة 

ســجله  وحيد  بهدف  اإليطاليــة، 
ماركو بارولو في مســتهل الشوط 

الثاني )47(.
وحذا جنــوى حذو التســيو بتغلبه 
على ضيفــه بولونيا بهــدف يتيم 
بياتيك  البولندي كريستوف  سجله 
بتســديدة من خارج املنطقة )69(.. 
وافلت ميالن من اخلسارة، وتعادل مع 
مضيفه كالياري بهدف لالرجنتيني 

غونزالو هيغوايــن )55( مقابل هدف 
للبرازيلي جواو بدرو )4(.

وفــي الــدوري الفرنســي، واصــل 
على  بفوز ساحق  مرسيليا صحوته 
ضيفه غانغان -4صفر، واستمر بوردو 
في نزيف النقاط بتعادله مع ضيفه 
نيم الصاعد حديثا الى االضواء 3-3 
االحد في ختام املرحلة اخلامسة من 

الدوري الفرنسي لكرة القدم.
فــي املبــاراة االولــى علــى ملعب 
االهم  مرســيليا  حقق  »فيلودروم«، 
على أرضه وأمــام جماهيره بتغلبه 
على ضيفه غانغان برباعية نظيفة.

الثاني  الشــوط  مرســيليا  وانتظر 
ليكــرم وفــادة ضيفــه، فافتتــح 
الدولي  عبر مهاجمــه  التســجيل 
فلوريان توفــان )57(، ثم عزز دمييتري 
باييــت بالثانــي )73(، وأضاف توفان 
هدفه الشــخصي الثانــي والثالث 
)80(، قبل ان يختم اليوناني  لفريقه 
املهرجان  ميتروغلو  قسطنطينوس 
بالهدف الرابع )83(.. وهو الفوز الثاني 
املوسم  هذا  والثالث  ملرسيليا  تواليا 
مقابل تعادل وخســارة فرفع رصيده 
الى 10 نقاط ليلحق بليل وتولوز الى 
املركــز الثاني بفــارق 5 نقاط خلف 
باريس ســان جرمان املتصدر وحامل 

اللقب.
وعمق الفريــق اجلنوبي جراح غانغان 
بعدما أحلق به اخلســارة اخلامســة 
تواليا فبقي في املركز االخير من دون 

رصيد.
وفــي الثانيــة، واصل بــوردو نزيف 

النقاط بســقوطه في فخ التعادل 
أمــام ضيفه نيــم فــي أول مباراة 
بقيادة مدربه القدمي-اجلديد البرازيلي 
األوروغوياني  خلــف  الــذي  ريكاردو 
غوســتافو بوييت املقال من منصبه 

بعد انتقادات وجهها لإلدارة.
وبهذه النتيجة، يجد بوردو الذي أنهى 
املوســم املاضي في املركز السادس 
املؤهل للمشاركة في الدوري األوروبي 
»يوروبا ليغ«، في املركز التاسع عشر 
قبل األخيــر بعد خمس مراحل على 

بداية بطولة فرنسا.
عبر  بالتســجيل  البادئ  بوردو  وكان 
جيمي بريان فــي الدقيقة 26، لكن 
لباتيســت  بهدفن  ردوا  الضيــوف 
غيوم )31( وأنطونان بوبيشــون )45( 

وأنهوا الشوط األول في صاحلهم.
وفي إجنلتــرا، حقق ولفرهامبتون فوزه 
الثاني تواليا عندما تغلب على ضيفه 
انتزع وست هام  -1صفر، فيما  بيرنلي 
يونايتــد انتصاره االول هذا املوســم 
بتغلبــه على مضيفــه ايفرتون 1-3 
االحد في املرحلة اخلامسة من الدوري 

االنكليزي لكرة القدم.
ورفــع ولفرهامبتون الذي فشــل في 
حتقيــق الفوز فــي مبارياتــه الثالث 
االولى )تعادالن وخسارة(، رصيده الى 8 
نقاط وصعد الى املركز التاسع مؤقتا 
بفارق نقطتــن امام إيفرتون، في حن 
مني بيرنلي بخســارته الرابعة تواليا 
فتجمد رصيده عند نقطة واحدة من 
تعادله مع ســاوثمبتون فــي املرحلة 

االولى وتراجع الى املركز األخير.

في الدوريات األوروبية

رونالدو يفتتح رصيده مع يوفنتوس ومرسيليا يواصل صحوته

تقرير

رونالدو

»المبارزة« في منافسات 
أذربيجان وآسيا 

»الغولف« يشارك 
في بطولة القارة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقى االحتاد املركزي للمبارزة دعوة للمشاركة في 
بطولة اذربيجان الدولية املقررة ان تقام في باكو 
مطلع شــهر تشــرين األول املقبل مبشاركة 10 
دول بفئتي الســيف العربي وسيف املبارزة لكال 

اجلنسن.
اعلن ذلك، رئيس احتاد املبارزة املركزي، زياد حسن، 
مبينا: ان دعوة املشــاركة فــي بطولة اذربيجان 
الدوليــة أتت بعــد توقيع اتفاقيــة تعاونية بن 
البلدين والتي جرت في املعســكر التدريبي الذي 
اختتم مؤخرا في باكو ملنتخبــات املبارزة، رجاالً 
ونســاًء، حيث تضمن تدريبات منتظمة ولقاءات 
جتريبية أســهمت فــي تعزيز جوانــب عدة لدى 

العبي املبارزة.
وقدم حسن شــكره إلى احتاد املبارزة االذربيجاني 
على مواقفــه التضامنية مع العــراق، وكذلك 
توقيع اتفاقيــة تعاون بن االحتاديــن، وباكورتها 
دعوة العراق للمشاركة في بطولة دولية ستقام 
في باكو، وهــو ما يعد تأكيداً لبدء تنفيذ فقرات 

االتفاقية التي ستكون مثمرة للغاية. 
واوضــح: ان احتــاده تلقى دعوة للمشــاركة في 
بطولة آسيا حتت 23 عاماً التي تضيفها الفلبن 
يوم 16 تشــرين األول املقبل. مبينا: ان البطولة 
ستقام باالسلحة الثالثة، وسيعمل االحتاد على 
املشــاركة فيها إلثبات مقدرة العراق في رياضة 

املبارزة باالعمار األوملبية حتت 23 عاماً. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
يشارك منتخب العراق للغولف في بطولة اسيا 
واحمليط الهادي التي ستقام في سنغافورة بداية 
الشــهر املقبل، كما ســيحضر الوفد العراقي 
اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد االسيوي الذي 

سيقام على هامش البطولة.
وقال امن ســر جلنة الغولف، وصفي الكناني: ان 
التحضيــرات متواصلة للمشــاركة في بطولة 
اســيا واحمليط الهادي، بعد ان شــارك العراق في 
بطولة كاس العالــم التي اقيمت في العاصمه 
االيرلنديــة دبلــن، وهي اول مشــاركة للغولف 
العراقــي هذه البطولة العاملية، ومبشــاركة 72 
دولــة، وقد مثــل منتخب العــراق فيها كل من 
الالعبن: عامر راضي وحسام الهاشمي والدكتور 
ليث برنوطــي، كما حضر وفد العــراق اجتماع 
اجلمعية العمــوم االحتاد الدولي والذي يعقد كل 
ســنتن، وقدم الوفد العراقي درع االحتاد العراقي 

لرئيس االحتاد الدولي للعبة، هنري هندرسون.
واكد: ان وفد العراق لبطولة اسيا واحمليط الهادي 
سيتكون مني رئيســا للوفد، مبشاركة الالعبن 
عامــر راضــي وليث برنوطــي ومنيــر النعيمي، 
وهي املشــاركة االولى لالعــب منير النعيمي مع 
منتخب العراق، ونأمــل ان نحقق افضل النتائج 
وسط مشاركة قياسية هي األضخم بتاريـــخ 

البطولـة.

7:55 مساًء

10:00 مساًء
7:55 مساًء

10:00 مساًء

مفكرة اليوم

برشلونة ـ أيندوهوفن

موناكو ـ أتليتكو مدريد
أنتر ميالن ـ توتنهام 

ليفربول ـ سان جيرمان 

دوري أبطال أوروبا

ايمن حسين ينضم للصفاقسي
والنفط يهدد بمقاضاته

»الفوفينام« يتضامن مع الجوية ويعتذر 
عن دورة متقدكة في الجزائر
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 "Colette" فيلم  يشــارك 
كيرا  العامليــة  للنجمــة 
نايتلــي فــي مهرجانــن 
أكتوبر  شهر  خالل  عاملين 
تشــرين االول املقبل وهما 
 "London Film Festival"
فــي إجنلتــرا، ومهرجان " 
 Cinelibri International
 "Book&Movie Festival
بلغاريا،  فــي  يقــام  الذي 
وأعلــن القائمــون علــى 
العمــل أن عــرض العمل 
سيكون في يوم 11 أكتوبر 
املقبــل.  األول  تشــرين 
يشارك كيرا نايتلي بطولة 
عــدد   "Colette" فيلــم 

هوليوود،  جنــوم  من  كبير 
اليانــور  أبرزهــم  مــن 
ودومينيك  توملينســون، 
تاربيت،  وشــانون  ويست، 
وغيرهم.  بولتون،  وكارولن 
عن  العمل  أحــداث  وتدور 
امرأة شــابة تكتب روايات 
باسم زوجها الذي يكبرها 

اعترف  صادم،  موقف  في 
جنم كرة السلة األميركي 
جيســون  الســابق 
بإقامتــه  ماكســييل 
عالقــات مــع 341 امرأة 
قبــل أن يرتبط رســميا 
احلســناء  بصديقتــه 
برانــدي، كما اعترف بأنه 
أقام عالقات مع 50 امرأة 
بعــد زواجه علــى مدى 
تسع ســنوات. وقال جنم 
بيستونز"  نادي"ديترويت 
الســابق خــالل برنامج 
تلفزيوني وبحضور زوجته 
العالقات  تلــك  أقام  أنه 
مما جعل  دون علمها،  من 
بالبكاء  جتهــش  الزوجة 

أمل.  بخيبــة  وتشــعر 
خبيرة  ســألت  وعندما 
العالقــات الزوجية إيالنا 
السابق،  النجم  فانزانت، 
تلك  أفعاله  ســبب  عن 
اكتفى بإجابة مقتضبة، 
"كنت أســعى للهرب"، 
نقلــت  مــا  بحســب 

صحيفة "ديلي ميل".

خــالل  أنبــاء  تداولــت 
القليلــة  الســاعات 
املاضية تشير إلى حضور 
جنــم هوليوود الشــهير 
مهرجان  ويلســون،  أوين 
في  الســينمائي  اجلونة 

دورته الثانية.
ويلســون  أويــن  ويعــد 
واحــدا من أشــهر جنوم 
هوليوود، واشتهر بأفالمه 
وأشــهرها  الكوميدية، 
 Zoolander، سلســلة 
 cars، Shanghai Noon،
 .Wedding Crashers

ثاني  يعد  ويلسون،  وأوين 
الذين  هوليــوود  جنــوم 
مهرجان  في  يشــاركون 
اجلونــة، بعدما مت اإلعالن 
النجــم  حضــور  عــن 
العاملي باتريك دميبســي 

كيرا نايتلي

أوين ويلسون

جيسون ماكسييل

أخبــارهــــــــــم

 سمير خليل 
تشير سيرتها الذاتية الى أن تخصصها 
إدارة أعمــال، لكنها اســتعاضت عنه 
ونثر  األلــوان  الفرشــاة وخلط  مبداعبة 

الرؤى واألفكار على أدمي لوحة الرسم.
ابتســام العصفــور فنانة تشــكيلية 
كويتية، أبــرز صفاتها الى جانب االبداع، 
اجلديــة واملتابعة والبحث عــن االفكار 
اجلديدة التي تطرز بها لوحاتها، وكذلك 
احلــرص على املشــاركة فــي املعارض 

التشكيلية داخل الكويت وخارجها.
لديها مشاركات في معارض عدة تقترب 
من اخلمسن مشاركة بداية من معرض 
املعهد األهلي للفنون التشــكيلية عام 
1998 وصوال الى املعرض االخير عن تاريخ 

كرة القدم الكويتية خالل العام احلالي.
"الصباح اجلديدة" حاورت الفنانة ابتسام 
العصفــور عن جتربتهــا اإلبداعية، وعن 
الفن التشــكيلي اخلليجي عموما. وعن 
اخلليجي  للتشكيل  االول: هل  ســؤالنا 

هوية خاصة؟ ومباذا ميتاز؟ أجابت: 
-يتميــز الفن التشــكيلي فــي اخلليج 
بانعــكاس تأثير البيئة على الفنان برا أو 
بحرا كموضوع السفن بأنواعها، واحلرف 
املرتبطــة بها وهــي الغــوص للبحث 
عــن اللؤلــؤ، وصيد األســماك بالطرق 
الفنانن  بن  متداولة  مواضيع  املتنوعة. 
اخلليجين كل بأســلوبه اخلاص، وكذلك 
الصحراء وانعكاسها على الفنان، فنرى 
بيوت الشــعر واجلمــال واملهن املرتبطة 
فيهــا كالرعي وغزل الصــوف، واألدوات 
املســتعملة في احليــاة اليومية كدالل 
القهــوة والفناجن واملالبــس التي متيز 
ميزت  مواضيع  وهي  الصحراء،  ســكان 

الفن التشكيلي اخلليجي". 
اي املوضوعــات أقــرب الــى فرشــاتك 
وألوانك؟ هل حتاكن التشكيل العاملي؟ 

 -أقــرب املوضوعــات الى نفســي، كل 
ما ميــت لبيئتي احملليــة بصلة، وخاصة 
البحر، فهو مالذي الــذي أَِجد فيه أفقي 
همومي،  أمواجــه  تبتلع  الالمتناهــي، 
وتســمو روحــي بزرقتــه، وتنطلق مع 
مواضيعه فرشاتي بال كلل، واجنز أعمالي 
باســتعمال السكن التي هي وبشهادة 
النقاد التشكيلين حتاكي العاملية منها: 
ســكون املرافئ، وانتظار من ال يأتي وأفق 

احلرية". 
وهــل متتلك حــواء التشــكيلية هوية 

خاصة؟
 -حواء بفطرتهــا متتلك األنثوية كهوية 
اهتماماتها وشــغفها،  وتعكس  متيزها 

تنصب  التي  وانشــغاالتها  املرأة  وحنان 
على ما حولها، فنجد مواضيع زينة املرأة 
وحليهــا وعواطفها املتدفقة جليا على 

أعمالها". 
 انت مع املعارض املشــتركة ام حتبذين 

املعارض الشخصية؟ 
-املعــارض اجلماعية ضروريــة للتعارف 
بــن الفنانن، وتبادل اخلبــرات، واالرتقاء 

بالــذوق، فالتغذيــة البصرية مصدر 
مهم لإلبداع، كما تخدم املعارض 

املناســبات  وفــي  اجلماعيــة 
العامــة موضوعا معينا، مع 

تنــوع االجتاهــات واملدارس 
املعــارض  امــا  الفنيــة، 
اخلاصــة فهــي ضرورية 
بعد  خاصــة  للفنــان 
من  ان ميضي ســنوات 
اخلبرة والدراسة، ليضع 
امــام اجملتمع حصيلة 
أعمالــه مجتمعــة، 
مما يعــزز هوية الفنان 
وطابعــه اخلــاص، أو 
معن  موضوع  حتديد 
وتناول أبعاده املتعددة 

في معرض خاص". 

 ابتســام العصفور، ملــاذا اختارت هذا 
الطريق؟ وهل حققت احالمها في عالم 

التشكيل؟
 -بالنســبة لي، الفن التشكيلي هواية 
منذ الصغر، وأصبح شغفا في السنوات 
األخيرة، أَِجد فيه ذاتي وآمالي وطموحي، 
وهو ما يغنيني 
متع  عن 

احمللية،  بيئتي  وباألخــص  أجمع  العالم 
وكفــاح آبائي وأجــدادي، ومالمح بالدي 
املميزة، وفرح الصغار ومرح الشــواطئ، 
وأفراحهم وفنونهم الشعبية بأنواعها، 
وتراثهم األصيــل. هذا طريقي اآلن، وهو 

ما مييز ابتسام العصفور". 
 ما حدود عالقتك بالتشــكيل العراقي 
وماهي انطباعاتك عنه؟ وهل تتواصلن 

معه؟
 -الفن التشــكيلي العراقــي غني عن 
التعريــف، وعريق بعراقة احلضارات التي 
طرزت تاريخ العراق. لي زمالء من الفنانن 
التشــكيلين العراقيــن املوجوديــن 
فــي الكويت منهم الفنــان فيصل 
املعارض  في  نلتقي  الشريفي حيث 
وأنا من عشاق  الفنية،  واملناسبات 
فنه املتميز، وحضرت له معرضن 
شــخصين في الكويت، كذلك 
التقــي ايضاً بفنانــن عراقين 
في املعــارض اخلارجية، ومؤخرا 
في  منهم  بنخبــة  التقيــت 
الدولي،  اســطنبول  مهرجان 
وهناك تنســيق مــع فنانن 
معارض  إلقامــة  عراقيــن 

دولية مستقبلية".

التشكيلية ابتسام العصفور البحر 
مالذي الذي َأِجد فيه أفقي الال متناهي 

التشكيلية ابتسام العصفور

جمال جصاني

عبر سلســلة لم تنقطــع حتى يومنا هــذا؛ من احلروب 
والنزاعات الداخلية واالقليمية والدولية، وما ينضح عنها 
من فواتير املوت واالنحطــاط، انحدرنا الى ما نحن عليه 
اليــوم من حال ال حتســدنا عليه أتعس الــدول والقبائل 
والبلدان. لعنة احلروب وفرســانها وما يرافقها من تصحر 
مادي وقيمي، هي ما يفترض بشعوب هذا الوطن املنكوب 
التصدي له، ووضع حد نهائي له وللمخلوقات املهووسة 
بــه. غير ان ما جرى ويجــري كان بالضد من هذه املعادلة 
والســبل اجملربة التي اعتمدتها كل ســالالت بني آدم، اال 
املنتســبن لنادي الرســائل اخلالدة، اذ ما زال "اولي امر" 
مرحلة العدالة االنتقالية مصرون على التشبث بعروتها 
الــى ان "يقضــي اهلل أمــرا كان مفعوال". لــم تكتفي 
حقبة احتــالل عصابات داعش للموصــل وثلث االراضي 
العراقية، باخلراب الشــامل واجلرائم واالنتهاكات الهائلة 
التي مارســتها وحســب، بل تركت خلفهــا ارثاً يضاف 
الى كثبــان االحقاد والكراهة والتشــرذم على اســاس 
"الهويات القاتلة" وميكن تلمس ذلك في حجم انتشــار 
وباء العسكرة في اجملتمع والدولة العراقية، وقد عكست 
نتائج الــدورة الرابعة النتخاب مجلــس النواب العراقي 
ذلك بشــكل ســافر، فقد قذفت هذه املناخات واالجواء 
مبمثليها الى مقاعد السلطة االولى في البلد. مثل هذه 
املعطيات تشــير، وعلى العكس مما يدعي القوم؛ الى ان 
البالد في االعوام االربعة املقبلة، ســتظل أبعد ما تكون 
عن االستقرار والبناء واالعمار، وهذا ما رصدناه مبكرا لدى 
غير القليل من "صقورهم" من شــتى االحجام الكبيرة 
منها واملتوســطة والصغيرة، من الذين توعدوا اميركا أو 
"الشيطان االكبر" كما يعتقدون؛ بالويل والثبور وعظائم 

االمور في االيام املقبلة.
مناخات وتوازنــات واصطفافات محلية واقليمية ودولية، 
تدفــع بالعراق والعراقين بعيدا عمــا انتظروه طويال، اي 
الســالم واالمن واعادة البناء، وقد تدفع التطورات االخيرة 
في العالقة بن واشنطن وطهران، الوضع في العراق الى 
مســارب ال حتمد عقباها، فالتصعيــد والتهديدات بن 
الطرفــن وصل الى حافاته احلادة، وهــذا ما جاء في بيان 
البيت االبيــض والذي تضمن "حتذيرا لطهــران من انها 
ستتحمل مســؤولية اي هجمات تقوم بها ضد املصالح 
االميركيــة في العــراق"، جاء ذلك بعد حملة واســعة 
ومنظمة شــنت ضد الواليات املتحــدة وقنصليتها في 
البصرة، بوصفها املدبــرة لالحتجاجات التي اندلعت في 
البصرة وادت الى حرق القنصلية االيرانية ومقرات االحزاب 
والفصائل املســلحة املواليــة لطهــران. ان ازدياد حدة 
االحتقــان في العالقة بن هذين الطرفن االكثر تأثيرا في 
املشهد العراقي الهش والواهن، يعني اننا سنظل ميدانا 
مناسبا لتقدمي الضحايا الباردة حلروب اآلخرين أو ما يعرف 
بـ )حروب بالوكالة( والتي قال عنها احد أكبر املســؤولن 
االيرانين في تعليقــه على احلرب في بالد الشــام: )اننا 
نحارب في سوريا كي ال نضطر للحرب في طهران(. لذلك 
كله ومع ترقب العالم للحزمة الثانية واالشد قسوة من 
العقوبات االميركية على ايران بداية شهر تشرين الثاني 
من العام احلالي، فــان نصيب العراق والعراقيون منها لن 
يكون متواضعاً مع هذه احلماسة التي ابداها غير القليل 
من فرسان الدورة البرملانية اجلديدة؛ في نقل املعركة الى 
تضاريســنا املنكوبة بلعنة احلروب. مثــل هذه املعادالت 
واملعاييــر البعيدة عن احلكمة وروح املســؤولية، هي من 
تكبح اي محاولة لتغيير مســار البلد صوب االســتقرار 
والبناء واالعمار، ومتنع وصول البناؤون لقيادة البالد، ال كما 
حصل مع تشرشل القائد االسطوري للحرب، عندما لم 
يحظى باصوات االمــة النتهاء حقبة احلرب ودخولها الى 
مرحلة البناء واالعمار، فوصل البناؤون بديال عمن انتهت 

مهمتهم، وهذا ما ال يتفق وثوابتنا اجلليلة ..! 

ومضــة

من للبناء واالعمار..؟

طرحــت الفنانــة 
اللبنانيــة هيفــاء 
وهبي، مؤخرا األغنية 
حتمل  والتي  العاشرة 
اجلديد  ألبومها  عنوان 
وذلك  "حــوا"  نفســه، 
الفيديوهات  موقــع  عبر 

"يوتيوب".
أغنية "حوا" من كلمات مالك 
يحيي،  محمــد  وأحلان  عــادل، 

وتوزيع يحيي يوسف.
يذكر أن هيفاء وهبي، طرحت حتى 
اآلن عشــر أغاٍن من األلبوم، ونوعت 
ما بن اللهجتن املصرية واللبنانية، اذ 
قدمت هيفاء اللهجة املصرية من خالل 
عدة أغــان وهي، "في يوم من األيام" تأليف 
تامر حسن، وحلنها إسالم زكى، وتوزيع هادي 

شــرارة. وأغنية "واحشــني" من كلمات مالك 
 The AB Brothers وتوزيع ، Osane عادل، وأحلان
، و"مزيــكا هادية" مــن كلمات أحمــد عادل 
توفيــق، وأحلان أحمد البرازيلى، وتوزيع شــريف 
مكاوي، و"صباحو ورد" من كلمات سالمة علي، 
وأحلان تامر عاشــور، وتوزيع أحمد عبد السالم، 
وأغنية "هفضل" مــن كلماتها، في أول جتربة 
لهيفــاء في عالم التأليف، ومــن أحلان محمد 
وزيري، وتوزيع شــريف مــكاوي، و"اجمدى" من 
الوزيري،  املالكي، وأحلــان محمد  كلمات أحمد 
توزيع شريف مكاوي، و"قالوا سابني" وهي من 
كلمات الشــاعر محمد الغنيمي وأحلان خالد 
جنيدي، وتوزيع هادي شــرارة، و"ســت البنات" 
من كلمات احمد عالء الدين، وأحلـــان وتوزيـــع 
NiiiS، وقدمـت اللهجـة اللبنانيـة فـي أغنيـة 
"جنـي الصبـــي" وهـى مـــن كلمـات جـاد 
اخلـوري، وأحلـان NiiiS، وتوزيـع سليمـان دميـان 

وطـارق مجدالنـي.

هيفاء وهبي تختار "حوا" 
عنوانًا أللبومها الجديد

الصباح الجديد - وكاالت:
في أحدث اكتشاف أثري جنوبي مصر، أعلنت 
وزارة اآلثار املصرية، اكتشاف متثال ألبي الهول 
في مدينة أســوان، وذلك بعد الكشــف عن 
مســالت ومتاثيــل عمالقة للملك رمســيس 

الثاني.
وذكرت أنــه مت العثور على متثــال ألبي الهول 
مصنوع من احلجر الرملي في معبد كوم أمبو 
في أثناء العمل حلماية املوقع من املياه اجلوفية.

وقال أمن عــام اجمللس األعلى لآلثار، مصطفى 
وزيري، إن التمثال رمبا يعود إلى العصر البطلمي، 
حيث مت العثور عليه في اجلهة اجلنوبية الشرقية 
من معبد كوم أمبو فــي املنطقة الواقعة بن 
السور اخلارجي والتل األثري، وهو املوقع نفسه 
الذي مت الكشف فيه منذ شهر عن لوحتن من 

احلجر الرملي للملك بطليموس اخلامس.
من جانبــه، أوضح مدير عام آثار أســوان، عبد 
املنعم سعيد، أن البعثة ستستكمل دراساتها 
األثرية املطلوبة على التمثال املكتشف ملعرفة 

املزيد من املعلومات األثرية والتاريخية عنه.
اللوحتن الســابقتن ترجعان  أن  إلى  وأشــار 
لعصر للملك بطليموس اخلامس، ومصنوعتن 
من احلجــر الرملــي عليهما كتابــات باللغة 
الهيروغليفية والدميوطيقية، وقد جرى نقلهما 
األسبوع املاضي إلى املتحف القومي للحضارة 
املصرية في الفسطاط للترميم وللدخول في 

سيناريو العرض املتحفي له.
مصر  البطاملة  أســرة  وحكمت 
ملدة 300 عام - من نحو 320 قبل 

امليالد إلى نحو عام 30 ميالدية.
وتأمل مصر أن تشــجع مثل 

هذه االكتشافات السياحة 
التــي تعــد أهــم مورد 
للعملــة الصعبــة في 

البالد.

الصباح الجديد - وكاالت:
الكورية  "سامســونغ"  شــركة  أرسلت 
اجلنوبيــة، الدعوات حلضــور حدث خاص، 
متعلــق بإطالقها هاتــف محمول جديد، 
"غاالكســي"  سلســلة  حتــت  ينــدرج 

الشهيرة.
وذكرت "سامســونغ" فــي دعوتها، أنها 
ستزيح الستار عن هاتفها الذكي اجلديد، 
في يوم اخلميس املوافق 11 أكتوبر/تشرين 
األول املقبل، وفقا لوكالة األنباء الفرنسية.
وبينما وفرت دعوة الشركة تفاصيل قليلة، 

فإن كلمــة "fun ×4" التي تضمنتها، أدت 
النتشــار تكهنات بأن الهاتف اجلديد مزود 

باربع كاميرات، أو رمبا هاتف قابل للطي.
وأطلقت شــركة اإللكترونيــات الكورية 
اجلنوبية العمالقة، أحدث هواتفها الذكية 
"غاالكســي نوت 9" في شهر أغسطس/

آب املاضي.
وعلى الرغــم من موقعها الريــادي، فقد 
بنسبة  انخفاضا  "سامســونغ"  شهدت 
%22 في مبيعــات تقنية الهواتف الذكية 

في الربع الثاني من العام احلالي.

اجلديدة،  "سامسونغ"  دعوة  وتأتي 
منافستها  من كشف  أيام  بعد 

األميركيــة  "أبــل"  شــركة 
عــن تشــكيلة جديدة من 

هواتفها "آيفــون"، والتي 
تبــدأ بأســعار من 749 

إلــى 1،099 دوالر  دوالر 
للعمالء األميركين.
"أبــل"  وتراجعــت 

املركز  إلى  مؤخرا 
فــي  الثالــث 

الهواتف  سوق 
وراء  الذكية، 

كة  شــر
"هواوي"، 

علــى 
غــم  لر ا
أن  مــن 
ت  مبيعــا
كة  لشــر ا

لصينيــة  ا
الواليات  فــي 

املتحدة محدودة.

هاتف جديد لسامسونج الشهر المقبل

أبو الهول يظهر في جنوب مصر

الصباح الجديد - وكاالت:
تصــدر فيلــم اخليــال العلمــي اجلديد 
"املفترس" )ذا بريديتور( إيرادات السينما 
الشــمالية فــي مطلع  أميــركا  في 
األســبوع محققا إيــرادات بلغت 24 
إيفون  بطولة  والفيلــم  دوالر.  مليون 
مــون،  وأوليفيــا  ستراهوفســكي، 
وجاكوب ترميبلي، ومن إخراج شــن 

بالك.
)ذا  "الراهبة"  الرعــب  فيلم  وتراجع 
نان( من املركز األول إلى املركز الثاني 
هذا األســبوع مسجال إيرادات بلغت 
18.2 مليــون دوالر. والفيلــم بطولة 
تايسا فارميجا، وبوني آرونز، وتشارلوت 
هوب، ودمييان بيشير، ومن إخراج كورين 

هاردي.
وجاء في املركــز الثالث فيلم االثارة اجلديد 
فيفور(  )أيــه ســيمبل  بســيط"  "معروف 
بإيرادات بلغت 16.1 مليون دوالر. والفيلم بطولة 
آنا كيندريك، وبليك ليفلي، وهنري جولدجن، ومن 

إخراج بول فيج.
واحتل املركز الرابع فيلــم اجلرمية والدراما اجلديد 

"الفتى األبيض ريــك" )وايت بوي ريــك( بإيرادات 
بلغــت 8.8 ماليــن دوالر. والفيلــم بطولة ماثيو 
ماكونهــي، وجينيفر جيســون لي، وبيــل باولي، 
ومن إخراج يان دميــاجن.  وتراجع الفيلم الكوميدي 
"آســيويون مجانن أثرياء" )كريزي ريتش إيشانز( 
من املركز الثالث إلى املركز اخلامس هذا األســبوع 
بإيرادات بلغت 8.7 مليــون دوالر. والفيلم بطولة 
كونســتانس، وهنري جولدجن، وميشيل يوه، ومن 

إخراج جون تشو.

"ذا بريديتور" يتصدر
 إيرادات شباك السينما

الصباح الجديد - وكاالت:
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